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الفهرس

 I - المراسيم 
1 - المراسيم الرئاسية

1 -1 - مرســوم رئاســي  مــؤّرخ  فــي 18 ربيــع الثانــي عــام 1441 الموافــق 15  
ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ــر  ب ــة  مدي ــن  نائب ــن  تعيي ــنة 2019، يتضم ــمبر س ديس

         ) جريدة رسمية عدد 02 مؤرخة في 15  جانفي سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 19

1 -2 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ  فــي 18 ربيــع الثانــي عــام 1441 الموافــق 15 ديســمبر 
ــة   ــة الوطنيــة  للرياضــات  المائي ــر المدرس ــن مدي ــن تعيي ــنة 2019، يتضم س

وتحــت  المائيــة  ببــرج  البحــري  فــي واليــة الجزائــر.
          ) جريدة رسمية عدد 02 مؤرخة في 15  جانفي سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 19

1 -3 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عــام1441 الموافــق 15 
ــوم الرياضــة  ــا لعل ديســمبر ســنة 2019 ، يتضمــن تعييــن مديــر المدرســة العلي

وتكنولوجياتهــا.
         ) جريدة رسمية عدد 02 مؤرخة في 15  جانفي سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 19

1 -4 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عــام1441 الموافــق 15ديســمبر 
ســنة 2019 ،  يتضمــن  تعييــن  مديــر  الشــباب  والرياضــة فــي واليــة  ســكيكدة.

         ) جريدة رسمية عدد 02 مؤرخة في 15  جانفي سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 20

1 -5 - مرســوم رئاســي مــؤرّخ فــي 5 جمــادى الثانيــة عــام 1441 الموافــق 30 جانفــي ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام المديــرة  العامــة للشــباب بــوزارة الشــباب والرياضــة.         

) جريــدة رســمية عــدد 07 مؤرخــة فــي 12 فبرايــر ســنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 20

1 -6 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي 10  رمضــان  عــام 1441 الموافــق 3 مايــو  ســنة 
2020 ، يتضمــن  تعييــن  المديــرة  العامــة  للشــباب  بــوزارة  الشــباب والرياضــة.

) جريدة رسمية عدد 28 مؤرخة في 10 مايو سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 20
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2 - المراسيم التنفيذية

2 -1 -  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 23 رجــب عــام 1441 الموافــق 18 مــارس ســنة 
2020 ،  يتضمــن تعييــن نــواب مديريــن  بــوزارة الشــباب والرياضــة.               

        ) جريدة رسمية عدد 18 مؤرخة في 31  مارس سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 23

2 -2 - مرســوم  تنفيــذي  رقــم  20-81  مــؤرخ  فــي 7  شــعبان  عــام 1441   الموافــق  
ــؤّرخ   ــم  19-63  الم ــذي رق ــوم التنفي ــم  المرس ــنة 2020 ، يتّم ــل  س أّول  أبري
فــي 4  جمــادى الثانيــة عــام 1440 الموافــق 9  فبرايــر ســنة 2019 الــذي يحــّدد 
ــه    ــذي عنوان ــم 148-302  ال ــص الخــاص  رق ــات تســيير حســاب التخصي كيفي
»الصنــدوق  الوطنــي  لتحضيــر رياضيــي  النخبــة  والمســتوى  العالــي  أللعــاب  

البحــر  األبيــض المتوســط التاســعة  عشــر بوهــران لســنة  2021« . 
        ) جريدة رسمية عدد 20 مؤرخة في 5  أبريل سنة 2020(   

.......................................................................................... صفحة 24

2 -3 - مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي 27 رجــب  عــام 1441 الموافــق  22 مارس ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة   في واليــة البويرة.

        ) جريدة رسمية عدد 20 مؤرخة في 5  أبريل سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 26

2 -4 - مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي 25 شــعبان عــام 1441 الموافــق 19 أبريــل ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب و الرياضــة  فــي واليــة تيــزي وزو.

        ) جريدة رسمية عدد 26 مؤرخة في 3  مايو سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 26

2 -5 - مرســوم  تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 رمضــان عــام 1441 الموافــق 3 مايــو ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــرة مؤسســات الشــباب  وترقيــة  الشــراكة و العمل 

المشــترك  بيــن القطاعــات بــوزارة الشــباب و الرياضــة.
        ) جريدة رسمية عدد 28 مؤرخة في 10  مايو سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 26

2 -6 - مرســوم  تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 رمضــان عــام 1441 الموافــق 12 مايــو ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة  فــي واليــة ورقلــة.    

        ) جريدة رسمية عدد 31 مؤرخة في 30  مايو سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 27
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2 -7 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 23 رمضــان عــام 1441 الموافــق 16  مايــو ســنة 
2020 ، يتضمــن  تعييــن  نائــب مديــر بــوزارة الشــباب والرياضــة. 

        ) جريدة رسمية عدد 34 مؤرخة في 7  يونيو سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 27

2 -8 - مرســوم  تنفيــذي مــؤّرخ  فــي 15  شــّوال  عــام 1441 الموافــق  7 يونيــو ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة  فــي واليــة إيليــزي. 

         ) جريدة رسمية عدد 37 مؤرخة في 27  يونيو سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 27

2 -9 -  مرســوم تنفيــذي رقــم  20-162 مــؤرخ فــي 30  شــوال عــام 1441 الموافــق 
ــؤّرخ  ــم  09-184  الم ــوم  رق ــم  المرس ــّدل  و يتّم ــنة 2020 ، يع ــو س 22 يوني
فــي 17 جمــادى األولــى عــام 1430 الموافــق 12 مايــو ســنة 2009 الــذي يحــدد 
ــى المنشــآت  ــة عل ــة واألمني ــة التقني ــس الخاصــة  بالمصادق اإلجــراءات والمقايي

القاعديــة الرياضيــة   المفتوحــة للجمهــور وكــذا كيفيــات تطبيقهــا.
       ) جريدة رسمية عدد 38 مؤرخة في 30  يونيو سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 28

2- 10 - مرســوم  تنفيــذي  رقــم 20-177 مــؤرخ فــي 14 ذي القعــدة عــام 1441  
الموافق 6  يوليو  ســنة 2020 ، يتضــمـــــن  إحداث مؤسســة  تســيير للـمـركــــب 

الـريـاضـــــي  بوهــران وتنظيمهــا  وســيرها.         
        ) جريدة رسمية عدد 39 مؤرخة في 11  يوليو سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 32

ــق 9 غشــت   ــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 المواف ــذي مــؤّرخ ف 2 -11 - مرســوم تنفي
ســنة 2020 ، يتضمــن  إنهــاء  مهــام  مكلــف  بالدراســات والتلخيــص بــوزارة 

الشــباب والرياضــة.                   
         ) جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 16  غشت سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 42

2 -12 -  مراســيم تنفيذيــة مؤّرخــة فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 9  غشــت  
ســنة 2020 ، تتضمــن  إنهــاء  مهــام  مديريــن  للشــباب  والرياضة فــي الواليات.

            ) جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 16 غشت سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 42
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2 -13 -  مرســوم تنفيذي مؤّرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9  غشــت  ســنة 
2020 ، يتضمن  تعيين  مكلف  بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

        ) جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 16  غشت سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 42

2 -14 -  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشــت ســنة 
2020 ، يتضمــن تعييــن مديــر المنشــآت القاعديــة و التجهيــزات  و الدراســات  

االستشــرافية  بــوزارة  الشــباب   والرياضــة.
        ) جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 16  غشت سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 43

ــق 9 غشــت   ــام 1441المواف ــي 19 ذي الحجــة ع ــؤّرخ ف ــذي م 2 -15 - مرســوم تنفي
ــوزارة الشــباب والرياضــة. ــر ب ــة مدي ــن نائب ســنة 2020 ، يتضمــن تعيي

         ) جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 16  غشت سنة 2020(
.......................................................................................... صفحة 43

2 -16 - مراســيم تنفيذيــة مؤّرخــة فــي 19 ذي الحجــة عــام1441 الموافــق 9 غشــت 
ســنة 2020 ، تتضمــن تعييــن مديريــن للشــباب والرياضــة   فــي الواليــات.

         ) جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 16  غشت سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 43

2 -17 - مرســوم تنفيــذي مــؤرّخ فــي 23 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 13غشــت  
ســنة 2020 ، يتضمــن  تعييــن  رئيســة  ديــوان كاتبــة  الدولــة لــدى وزيــر الشــباب 

والرياضــة المكلّفــة برياضــة النخبــة.
        )جريدة رسمية عدد 52 مؤرخة في 2  سبتمبر سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 44

2 -18 -  مرســوم تنفيــذي رقــم 20-288 مــؤّرخ فــي 22 صفــر عــام 1442 الموافــق  
ــوم الرياضــة  ــا لعل ــل المدرســة العلي ــر ســنة  2020، يتضمــن  تحوي 10  أكتوب
وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم  » مدرســة   خــارج الجامعــة « إلــى مدرســة عليــا.

        ) جريدة رسمية عدد 61 مؤرخة في 12  أكتوبر سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 44

2 -19 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 صفــر عــام 1442 الموافــق  28 ســبتمبر ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر ترقيــة الرياضــة فــي أوســاط التربيــة والتكوين 

والرياضــة للجميــع وفــي األوســاط  المتخصصــة بــوزارة الشــباب والرياضة.
       ) جريدة رسمية عدد 65 مؤرخة في 4  نوفمبر سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 47
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2 -20 -  مرســوم تنفيــذي مــؤرّخ  فــي 10 صفــر  عــام 1442  الموافــق  28 ســبتمبر  
ســنة 2020 ، يتضمــن  تعييــن  مكلفــة  بالدراســات  والتلخيــص بــوزارة الشــباب 

والرياضة.
        ) جريدة رسمية عدد 65 مؤرخة في 4  نوفمبر سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 47

ــق  28  ســبتمبر  ــر عــام 1442 المواف ــي 10 صف ــذي مــؤرّخ ف 2 -21 - مرســوم تنفي
ــوزارة الشــباب والرياضــة . ــن مفتــش ب ســنة 2020 ، يتضمــن تعيي

       ) جريدة رسمية عدد 65 مؤرخة في 4  نوفمبر سنة 2020(  
.......................................................................................... صفحة 47

ــي عــام 1442  ــع  الثان ــي  6 ربي ــم 20-345 مــؤرّخ ف ــذي رق 2 -22 -  مرســوم  تنفي
ــة  ــة لمكافح ــة الوطني ــام  الوكال ــدد  مه ــنة 2020 ، يح ــر س ــق 22 نوفمب المواف

ــيرها. ــا وس ــطات وتنظيمه المنش
         ) جريدة رسمية عدد 72 مؤرخة في 3  ديسمبر سنة 2020(

.......................................................................................... صفحة 48

2 -23 -  مرســوم  تنفيــذي  رقــم 20-346  مــؤرخ  فــي 6 ربيــع الثانــي عــام   1442 
الموافــق 22 نوفمبــر ســنة 2020 ، يتضمــن إعــادة تنظيــم المخبــر الوطنــي 

ــه.   لكشــف تعاطــي المنشــطات ومكافحت
         ) جريدة رسمية عدد 72 مؤرخة في 3  ديسمبر سنة 2020( 

.......................................................................................... صفحة 60

2 - 24 -  مرســوم  تنفيــذي  رقــم  20-347  مــؤرخ  فــي 6 ربيــع الثانــي عــام 1442  
الموافــق 22  نوفمبــر ســنة 2020، يتضمــن  إحــداث مؤسســة  تســيير  للمرّكــب  

الرياضــي  بتيــزي وزو  وتنظيمهــا وســيرها.
        ) جريدة رسمية عدد 72 مؤرخة في 3  ديسمبر سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 69

ــع  الثانــي  عــام  1442  الموافــق   2 - 25 - مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي  12  ربي
28  نوفمبــر  ســنة 2020 ،  يتضمــن  إنهــاء  مهــام   مديريــن للشــباب والرياضــة 

فــي الواليــات.
         ) جريدة رسمية عدد 74 مؤرخة في 8  ديسمبر سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 79
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ــق 23  ــام  1442 المواف ــي ع ــع الثان ــي 7 ربي ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي  2 - 26 -  مرس
ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ــام   ب ــاء مه ــن إنه ــنة2020 ، يتضم ــر س نوفمب

               ) جريدة رسمية عدد 75 مؤرخة في 13  ديسمبر سنة 2020(
.......................................................................................... صفحة 79

2 - 27 -  مرســوم   تنفيــذي  مــؤّرخ   فــي 7  ربيــع  الثانــي  عــام   1442  الموافــق  23  
نوفمبر  ســنة 2020 ، يتضمن   تعيين  مفتشــة   بوزارة الشــباب والرياضة.

       ) جريدة رسمية عدد 76 مؤرخة في 17  ديسمبر سنة 2020(
.......................................................................................... صفحة 80

2 - 28 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 ربيــع الثانــي  عــام  1442 الموافــق 23 نوفمبر 
2020 ، يتضمــن تعييــن مديــر ترقيــة الرياضــة فــي أوســاط التربيــة والتكويــن 

والرياضــة للجميــع وفــي األوســاط  المتخصصــة بــوزارة الشــباب والرياضــة.
       ) جريدة رسمية عدد 76 مؤرخة في 17  ديسمبر سنة 2020( 

.......................................................................................... صفحة 80

2 - 29 -  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 جمــادى األولــى عــام 1442  الموافــق  22  
ديســمبر ســنة 2020 ، يتضمــن  إنهــاء  مهــام  مديــر  الشــباب  والرياضــة فــي 

واليــة باتنــة.
       ) جريدة رسمية عدد 80 مؤرخة في 29  ديسمبر سنة 2020(

.......................................................................................... صفحة 80

2-30 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 جمــادى األولــى عــام  1442الموافــق 22 
ــة  ــي والي ــة ف ــباب والرياض ــر الش ــن مدي ــن تعيي ــنة 2020 ، يتضم ــمبر س ديس

ــران. وه
      ) جريدة رسمية عدد 80 مؤرخة في 29  ديسمبر سنة 2020(

.......................................................................................... صفحة 80

 II - القرارات الوزارية المشتركة

2 - 1 -  قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ  فــي 3 رجــب عــام  1441 الموافــق 27 فبرايــر 
ــدن  ــي الم ــة للشــباب والرياضــة ف ــة المنتدب ــم المديري ســنة 2020 ، يحــدد تنظي

الكبــرى وفــي بعــض المــدن الجديــدة، فــي مصالــح ومكاتــب.
        ) جريدة رسمية عدد 24 مؤرخة في 26  أبريل سنة 2020(

.......................................................................................... صفحة 83
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ــو  ــق 12 ماي ــام 1441 المواف ــان  ع ــي 19  رمض ــؤّرخ  ف ــترك م ــرار مش 2 - 2 - ق
ســنة 2020 ، يحــدد  تعــداد  مناصــب  الشــغل وتصنيفهــا ومــدة  العقــد الخــاص 
باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات، بعنــوان 

ــة. ــي إلطــارات الشــباب بورقل ــن العال ــي للتكوي ــد الوطن المعه
      ) جريدة رسمية عدد 32 مؤرخة في 31  مايو سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 85

ــق  ــام 1441 المواف ــان  ع ــي 19  رمض ــؤّرخ  ف ــترك  م ــرار  وزاري  مش 2 - 3 - ق
12 مايــو  ســنة 2020 ، يحــدد  تعــداد  مناصــب  الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العقــد 
ــات   ــة  أو الخدم ــظ  أو الصيان ــاطات الحف ــي نش ــن ف ــوان العاملي ــاص باألع الخ
ــة وتحــت  ــة للرياضــات المائي ــة الجهوي ــة  والمدرس ــة  الوطني ــوان  المدرس بعن

ــة. المائي
         ) جريدة رسمية عدد 34 مؤرخة في 7  يونيو سنة 2020(  

.......................................................................................... صفحة 87

ــق   ــام 1441  المواف ــة  ع ــي 25 ذي الحج ــؤّرخ  ف ــرار  وزاري مشــترك م 2 - 4 - ق
15  غشــت ســنة 2020، يحــدد  مدّونــة إيــرادات ونفقــات حســاب التخصيــص  
لتحضيــر  الوطنــي   “الصنــدوق   عنوانــه  الــذي   302-148 رقــم  الخــاص 
رياضيــي  النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة 

ــنة 2021 ”. ــران لس ــر بوه عش
       ) جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 14  سبتمبر سنة 2020(

.......................................................................................... صفحة 90

ــق  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 25 ذي الحج ــؤّرخ  ف ــترك  م ــرار  وزاري  مش 2 -5 - ق
15 غشــت  ســنة 2020، يحــدد  كيفيــات  متابعــة  وتقييــم  حســاب  التخصيــص  
الخــاص  رقــم  148-302  الــذي  عنوانــه “الصنــدوق الوطنــي لتحضيــر 
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي تحســبا أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط 

ــنة 2021 ”. ــران لس ــر بوه ــعة عش التاس
        ) جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 14  سبتمبر سنة 2020( 

.......................................................................................... صفحة 93

2 - 6 - قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 6 صفــر عــام 1442 الموافــق 24 ســبتمبر 
ــاص  ــد الخ ــدة العق ــا وم ــغل وتصنيفه ــب الش ــداد مناص ــدد تع ــنة 2020 ، يح س
ــوان   ــات  بعن ــة  أو الخدم ــظ أو  الصيان ــاطات الحف ــي نش ــن ف ــوان العاملي باألع

ــاس. ــدم  بســيدي بلعب ــة  لكــرة الق المدرســة  الجهوي
       ) جريدة رسمية عدد 62 مؤرخة في 14  أكتوبر سنة 2020(

......................................................................................... صفحة 101
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2 -7 -   قــرار  وزاري  مشــترك  مــؤّرخ  فــي 6 صفــر عــام 1442 الموافــق 24  
ســبتمبر ســنة 2020 ، يحــدد تعــداد  مناصــب الشــغل و تصنيفهــا ومــدة  العقــد  
ــة  أو الخدمــات  الخــاص  باألعــوان  العامليــن  فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيان
بعنــوان  المعهــد  الوطنــي  للتكويــن العالــي إلطــارات الشــباب والرياضــة 

ــنطينة. بقس
       )جريدة رسمية عدد 68 مؤرخة في 17  نوفمبر سنة 2020(

......................................................................................... صفحة 103

 III- القرارات 

ــن  وضــع  تحــت   ــل 2019، يتضم ــي 18 أفري ــؤّرخ  ف ــم 031  م ــرار رق 3 - 1 -  ق
ــان«  ــرج الكيف ــادي الشــعبي  للفروســية  لب ــة » الن ــة  الرياضي تصــرف  الجمعي

ــان«. ــرج الكيف ــة ب »ب ــة األرض الكائن لقطع
......................................................................................... صفحة 107

ــق  18  ديســمبر  ــي  عــام  1441 المواف ــع  الثان ــي 21 ربي ــؤّرخ  ف ــرار  م 3 - 2 - ق
ســنة 2019 ، يحــدد تشــكيلة الهيــاكل واألجهــزة واللجــان المتخصصــة واللجــان 
ــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر  ــة تنظي ــة للدعــم للجن المحلي
لوهــران، وتنظيمهــا وســيرها  وصالحياتهــا وكــذا القائمــة االســمية ألعضائهــا.

         ) جريدة رسمية عدد 07 مؤرخة في 12  فبراير سنة 2020(  
......................................................................................... صفحة 109

ــم 285   ــم 005  مــؤّرخ  فــي 22  فيفــري 2020، يعــدل  القراررق 3 - 3 - قــرار  رق
المــؤرخ   فــي 15  نوفمبــر 2018 و المتضمــن تعييــن  أعضــاء   مجلــس   إدارة   

المدرســة   العليــا   لعلــوم   الرياضــة  و تكنولوجياتهــا لدالــي ابراهيــم.  
......................................................................................... صفحة 126

3 - 4 - قــرار  رقــم 013 مــؤّرخ  فــي 22  أفريــل 2020، يحدد  تشــكيلة  و ســير  اللجنة  
الخاصــة  المكلفــة  باقتــراح االعتراف  بالمنفعة العمومية  و الصالح  العام و البث 
فــي  تفويــض مهمــة  الخدمــة العموميــة لفائــدة االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة.
......................................................................................... صفحة 128

ــل  ســنة 2020 ،  ــق 14 أبري ــي 20 شــعبان عــام 1441  المواف ــرار مــؤّرخ  ف 3 - 5 - ق
ــى  ــة عل ــي المؤسس ــي ف ــن الداخل ــوزاري لألم ــب ال ــير المكت ــكيلة وس ــدد تش يح

ــة. ــباب والرياض ــتوى وزارة الش مس
       ) جريدة رسمية عدد 29 مؤرخة في 14  مايو سنة 2020( 

......................................................................................... صفحة 131
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3 - 6 -  قــرار  رقــم 014  مــؤّرخ  فــي 02 جــوان 2020، يتضمــن  تعييــن   أعضــاء 
لجنــة  الدراســة و المصادقــة  علــى النصــوص  التطبيقيــة للقانــون  رقــم 05-13 
المــؤرخ  فــي 14  رمضــان عــام  1434 الموافــق 23  يوليــو ســنة 2013 

و المتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة  و الرياضيــة و تطويرهــا.    
......................................................................................... صفحة 133

ــن  أعضــاء  ــن تعيي ــي 23  جــوان 2020، يتضم ــؤّرخ ف ــم 015  م ــرار  رق 3 -7 - ق
ــة لتســلية الشــباب.   ــة الوطني ــس  إدارة الوكال مجل

......................................................................................... صفحة 136

3 -8 -  قــرار  رقــم 019  مــؤّرخ  فــي 02  جويليــة 2020،  يعــدل  القــرار رقــم 030  
ــه  ــس توجي ــاء مجل ــن  أعض ــن  تعيي ــل 2019 المتضم ــي 16  أفري ــؤرخ  ف الم

المعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي إلطــارات  الشــباب و الرياضــة بوهــران.    
......................................................................................... صفحة 138

3 -9 -  قــرار رقــم 020 مــؤّرخ فــي 02 جويليــة 2020، يعدل القرار رقم 015 المؤرخ 
ــة    ــات العمومي ــة الصفق ــاء لجن ــن أعض ــن تعيي ــري 2019 المتضم ــي 21 فيف ف

للصنــدوق الوطنــي لترقيــة مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة.
......................................................................................... صفحة 140

3 -10 -  قــرار رقــم 27  مــؤّرخ  فــي 03 أوت 2020، يعــدل القــرار رقــم 14  المــؤرخ   
فــي 21  فيفــري ســنة 2019  يتضمــن  تعييــن  أعضــاء  لجنة الصفقــات العمومية 

لديــوان المركــب األولمبي » محمــد بوضياف «.
......................................................................................... صفحة 142

 IV- المقررات 

4 -1 -  مقــرر  رقــم 003  مــؤّرخ  فــي 14  جانفــي 2020، يعــدل  المقــرر رقــم 261 
المــؤرخ  فــي 06 مــاي 2018 المتضمــن إحــداث لجنــة   لفتــح األظرفــة و تقييــم 

العــروض لــوزارة الشــباب و الرياضــة وتشــكيلتها.
......................................................................................... صفحة 147

4 - 2 - مقــرر رقــم 023  مــؤّرخ  فــي 12  فيفــري 2020، يعــدل  المقــرر رقــم 496 
المــؤرخ فــي 26 نوفمبــر 2018 يتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس تســيير الصندوق  

الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة لواليــة الشــلف.
......................................................................................... صفحة 149
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ــن أعضــاء   ــري 2020،  يتضمــن تعيي ــي 17 فيف ــم 024 مــؤّرخ ف ــرر  رق 4 - 3 - مق
مجلــس  تســيير  الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات   الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة باتنــة.   
......................................................................................... صفحة 151

4 - 4 - مقــرر  رقــم 046  مــؤّرخ  فــي 05 أفريــل 2020،  يتضمــن تعييــن  أعضــاء  
مجلــس  تســيير الصنــدوق   الوالئــي   لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة غردايــة. 
......................................................................................... صفحة 153

ــم 755  ــرر  رق ــم المق ــاي 2020، يتم ــي 19 م ــؤّرخ ف ــم 063  م ــرر  رق 4 - 5 - مق
ــم  ــة  لتقيي ــة  تقني ــن  إحــداث  لجن ــي 22  أوت 2019  و المتضم ــؤرخ  ف الم

ــة. ــات الرياضي ــل الجمعي و تموي
......................................................................................... صفحة 155

4 - 6 - مقــرر رقــم 146 مــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2020، يعــدل المقــرر  رقــم 351 
المــؤرخ فــي 16 أوت 2018 يتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس تســيير الصنــدوق  
الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة لواليــة البيــض.
......................................................................................... صفحة 157

4 -7 -  مقــرر رقــم 147 مــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2020،  المتضمــن تعييــن  أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة أم البواقــي. 
......................................................................................... صفحة 159

4 -8 - مقــرر  رقــم 148  مــؤّرخ  فــي 30  ســبتمبر 2020،  يعــدل  مقــرر رقــم 
226 المــؤرخ فــي 22 أفريــل 2019 متضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس  تســيير 
الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات الرياضيــة 

ــة.  ــة بجاي لوالي
......................................................................................... صفحة 161

4 -9 - مقــرر  رقــم 149  مــؤّرخ  فــي 30  ســبتمبر 2020،  يعــدل  مقــرر رقــم 
480 المــؤرخ فــي 15 نوفمبــر 2018 يتضمــن تعييــن أعضــاء  مجلــس تســيير  
الصنــدوق  الوالئــي   لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات الرياضيــة 

ــة.  ــة الجلف لوالي
......................................................................................... صفحة 163
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4 -10 -  مقــرر رقــم 150 مــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2020،  متضمــن تعييــن أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة أدرار.  
......................................................................................... صفحة 165

4 - 11 - مقــرر رقــم 151 مــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2020،  متضمــن تعييــن أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة النعامــة. 
......................................................................................... صفحة 167

4 - 12 -  مقــرر رقــم 152 مــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2020،  متضمــن تعييــن أعضــاء 
مجلــس  تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة خنشــلة. 
......................................................................................... صفحة 169

4 - 13 - مقــرر رقــم 153 مــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2020،  متضمــن تعييــن أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة وهــران. 
......................................................................................... صفحة 171

4 - 14 -  مقــرر رقــم 067 مــؤّرخ فــي 18 أكتوبــر 2020،  يتضمــن تعييــن أعضــاء 
مجلــس  تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة تبســة.  
......................................................................................... صفحة 173

ــم  ــرر  رق ــدل  المق ــر 2020،  يع ــي 18 أكتوب ــؤّرخ ف ــم 068 م ــرر رق 4 - 15 -  مق
ــس تســيير  ــن أعضــاء مجل ــري 2020 يتضمــن تعيي ــي 17 فيف 024 المــؤرخ ف
الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات الرياضيــة 

ــة.  ــة باتن لوالي
......................................................................................... صفحة 175

4 - 16 -  مقــرر رقــم 069 مــؤّرخ فــي 18 أكتوبــر 2020،  يتضمــن تعييــن   أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة البويــرة    
......................................................................................... صفحة 177
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4 - 17 -  مقــرر رقــم 070 مــؤّرخ فــي 18 أكتوبــر 2020،  يتضمــن تعييــن  أعضــاء 
مجلــس  تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة معســكر.
......................................................................................... صفحة 179

4 - 18 - مقــرر رقــم 071 مــؤّرخ فــي 18 أكتوبــر 2020،  يتضمــن تعييــن  أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة تلمســان.
......................................................................................... صفحة 181

4 - 19 -  مقــرر رقــم 083 مــؤّرخ فــي 15 نوفمبــر 2020،  يتضمــن تعييــن أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة الــوادي.
......................................................................................... صفحة 183

 4 - 20 - مقــرر رقــم 084 مــؤّرخ فــي 15 نوفمبــر 2020،  يتضمــن تعييــن  أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة تيسمســيلت.
......................................................................................... صفحة 185

4 - 21 -  مقــرر رقــم 085 مــؤّرخ فــي 15 نوفمبــر 2020،  يتضمــن تعييــن  أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة تيــارت.
......................................................................................... صفحة 187

 
4 - 22 -  مقــرر رقــم 086 مــؤّرخ فــي 15 نوفمبــر 2020 يعــدل  المقــرر رقــم 482  
ــيير  ــس تس ــاء مجل ــن أعض ــن  تعيي ــر 2018  يتضم ــي 15  نوفمب ــؤرخ  ف الم
الصنــدوق  الوالئــي لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات الرياضيــة لواليــة 

جيجــل.
......................................................................................... صفحة 189

ــم  ــرر رق ــدل  المق ــر 2020 يع ــي 15  نوفمب ــؤّرخ  ف ــم 087  م ــرر رق 4 - 23 -  مق
1068 المــؤرخ فــي 19  نوفمبــر 2019  يتضمــن  تعييــن  أعضاء مجلس تســيير 
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الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات   الشــباب  و الممارســات الرياضيــة 
لواليــة ورقلــة.   

......................................................................................... صفحة 191

ــم  ــرر رق ــدل  مق ــر 2020  يع ــي 15  نوفمب ــؤّرخ  ف ــم 089  م ــرر  رق 4 - 24 -  مق
442  المــؤرخ  فــي 04  أكتوبــر 2018 متضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس تســيير  
الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات الرياضيــة لواليــة 

بشــار.     
......................................................................................... صفحة 193

4 - 25 - مقــرر رقــم 076 مــؤّرخ فــي 23 نوفمبــر 2020 يعــدل  المقــرر رقــم 283 
المــؤرخ فــي 07 مــاي 2019  يتضمــن  تعييــن أعضــاء مجلــس تســيير الصندوق  

الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات   الشــباب  و الممارســات الرياضيــة لواليــة إليــزي.
   

......................................................................................... صفحة 195
  

4 - 26 - مقــرر رقــم 079 مــؤّرخ فــي 24 نوفمبــر 2020، يتضمــن  تعييــن   أعضــاء 
مجلــس تســيير الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات الشــباب  و الممارســات 

الرياضيــة لواليــة عيــن الدفلــى
......................................................................................... صفحة 197

4 - 27 - مقــرر رقــم 082 مــؤّرخ فــي 02 ديســمبر 2020 يعــدل  المقــرر رقــم 928 
ــيير  ــس تس ــاء مجل ــن  أعض ــن  تعيي ــر 2019  المتضم ــي 30 أكتوب ــؤرخ ف الم
الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات الرياضيــة 

ــة مســتغانم.    لوالي
......................................................................................... صفحة 199

4 - 28 - مقــرر رقــم 094 مــؤّرخ فــي 17 ديســمبر 2020 يعــدل  المقــرر رقــم 408 
ــيير  ــس تس ــن  أعضــاء مجل ــن  تعيي ــبتمبر 2018  المتضم ــي 17 س ــؤرخ ف الم
الصنــدوق  الوالئــي  لترقيــة  مبــادرات  الشــباب  و الممارســات الرياضيــة 

ــة تمنراســت.    لوالي
......................................................................................... صفحة 201
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 I - المـراسيم 
1 - المراسـيم الرئاسـية
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1 -1 - مرســوم رئاســي  مؤّرخ  في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديســمبر 
ســنة  2019، يتضمن تعيين  نائبة  مدير بوزارة  الشــباب والرياضة.

- - - - 

ــع الثانــي عــام 1441 الموافــق15  بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربي
ــة  ــة ومتابع ــر لترقي ــة مدي ــي، نائب ــميرة رامب ــيّدة س ــن الس ــنة 2019، تعيّ ــمبر س ديس

ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ــباب ب ــات الش مؤسس

.... * ....

ــق 15  ــام 1441 المواف ــي ع ــع الثان ــي 18 ربي ــؤّرخ  ف ــي م ــوم  رئاس 1 - 2 - مرس
ــات  ــة للرياض ــة الوطني ــر المدرس ــن مدي ــن تعيي ــنة 2019، يتضم ــمبر س ديس

ــر. ــة الجزائ ــي والي ــرج البحــري ف ــة بب ــة وتحــت المائي المائي

- - - - 

ــع الثانــي عــام1441 الموافــق 15  بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربي
ديســمبر ســنة 2019، يعيـّـن الســيّد محمــد عتبــي، مديــرا للمدرســة الوطنيــة للرياضــات 

المائيــة وتحــت المائيــة ببــرج البحــري فــي واليــة الجزائــر.

.... * ....

1 - 3 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عــام1441 الموافــق 15 
ديســمبر ســنة 2019 ، يتضمــن تعييــن مديــر المدرســة العليــا لعلــوم الرياضــة 

وتكنولوجياتهــا.

- - - -   

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عــام 1441 الموافــق 15 
ديســمبر ســنة 2019 ، يعيّــن الســيّد مــراد ماهــور باشــا، مديــرا للمدرســة العليــا لعلــوم 

الرياضــة وتكنولوجياتهــا.
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1 - 4 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عــام1441 الموافــق 15 
ــة  ــي والي ــر الشــباب والرياضــة ف ــن مدي ديســمبر ســنة 2019 ، يتضمــن تعيي

ــكيكدة. س
- - - -

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عــام 1441 الموافــق 15 
ديســمبر ســنة 2019 ، يعيـّـن الســيّد األميــن مزيــان شــريف، مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة ســكيكدة.

.... * ....

ــق 30  ــام 1441 المواف ــة ع ــادى الثاني ــي 5 جم ــؤرّخ ف ــي م ــوم رئاس 1 - 5 - مرس
جانفــي ســنة 2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام المديــرة العامــة للشــباب بــوزارة 

الشــباب والرياضــة.
- - - -

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 5 جمــادى الثانيــة عــام  1441 الموافــق 30 
جانفــي ســنة 2020 ، تنهــى مهــام الســيّدة منوبــة فائــدي، بصفتهــا مديــرة عامــة للشــباب 

بــوزارة الشــباب والرياضــة.

.... * ....

1 - 6 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 10 رمضــان عــام 1441 الموافــق 3  مايــو ســنة 
2020 ، يتضمــن تعييــن المديــرة العامــة للشــباب  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

- - - -

  بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 10 رمضــان عــام 1441 الموافــق 3  
مايــو ســنة 2020 ، تعيـّـن الســيّدة ليلــى ملــوان، مديــرة عامــة للشــباب  بــوزارة الشــباب 

والرياضــة.
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2 - المراسيم التنفيذية
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2-1 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 23 رجــب عــام 1441 الموافــق 18 مــارس ســنة 
2020 ، يتضمــن تعييــن نــواب مديريــن  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

- - - -

  بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 23 رجــب عــام 1441 الموافــق 18 مــارس 
ــوزارة  ــن ب ــواب مديري ــماؤهم، ن ــة أس ــيّدان اآلتي ــيّدتان والس ــن الس ــنة 2020 ، تعيّ س

الشــباب والرياضــة :

–  سارة لمغربي، نائبة مدير لألحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات،

– ليلة ساجي، نائبة مدير للرياضة للجميع ورياضة األشخاص المعوقين وفي 
األوساط المتخصصة،

ــة الشــابة والفــرق الوطنيــة   –  رضــا بــن لكحــل، نائــب مديــر للمواهــب الرياضي
ــر الرياضــي، وأقطــاب التطوي

–  فريــد بوزيــد، نائــب مديــر للتنشــيط واإلصغــاء ومكافحــة اآلفــات االجتماعيــة 
فــي أوســاط الشــباب.
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ــم  20-81 مــؤرخ فــي 7 شــعبان عــام 1441  الموافــق  2 -2 - مرســوم تنفيــذي رق
أّول  أبريــل ســنة 2020 ، يتّمــم  المرســوم التنفيــذي رقــم 19-63 المــؤّرخ  فــي 
4  جمــادى  الثانيــة  عــام 1440 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2019 الــذي يحــّدد 
كيفيــات تســيير حســاب  التخصيــص  الخــاص رقــم 148-302 الــذي عنوانــه 
ــي  أللعــاب  ــة  والمســتوى العال ــي النخب ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن »الصن

البحــر  األبيــض المتوســط  التاســعة  عشــر بوهــران لســنة 2021«.

- - - -

إّن الوزير األول،

–  بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،

– و وبناء على الدستور، السيّما المادتان 99-4 و 143 ) الفقرة 2( منه،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 84-17 المــؤّرخ فــي 8 شــّوال عــام 1404 الموافــق 7 يوليــو 
ســنة 1984 والمتعلــق بقوانيــن الماليــة، المعــّدل والمتّمم، 

–  وبمقتضــى القانــون رقــم  90-21 المــؤّرخ فــي  24 محــرم عــام 1411 الموافــق 15 
غشــت ســنة 1990 والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة،

ــم 13-05 المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق  –  وبمقتضــى القانــون رق
ــة وتطويرهــا، ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني ــق بتنظي ــو ســنة  2013 والمتعل 23 يولي

–  وبمقتضــى القانــون رقــم  18-18 المــؤّرخ فــي 19 ربيــع  الثانــي عــام 1440 
الموافــق 27 ديســمبر ســنة 2018 والمتضمــن قانــون الماليــة لســنة 2019 ، ال ســيّما 

ــه، ــادة 65 من الم

–  وبمقتضــى  القانــون  رقــم 19-14 المــؤّرخ فــي 14 ربيــع الثانــي عــام 1441 
ــة لســنة 2020 ، الســيّما  الموافــق 11 ديســمبر ســنة  2019 والمتضمــن قانــون المالي

ــه، ــادة 127 من الم

ــى  ــادى األول ــي أول جم ــم 19 - 370 المــؤّرخ ف – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
ــر األول، ــن الوزي ــن تعيي ــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضم عــام 1441 المواف

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  20-01 المــؤّرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام 
ــن أعضــاء الحكومــة، 1441 الموافــق 2 جانفــي ســنة  2020 والمتضمــن تعيي

ــة عــام  ــادى الثاني ــي 4 جم ــؤّرخ ف ــم 19-63  الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1440 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2019 الــذي يحــدد كيفيــات تســيير حســاب التخصيــص 
ــي  ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “الصن ــذي عنوان ــم  148-302  ال ــاص رق الخ
النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط  التاســعة عشــر بوهــران 

لســنة 2021 ”.



25

يرسم ما يأتي :

المــاّدة األولــى : تطبيقــا  ألحــكام  المــادة 127 مــن  القانــون  رقــم 19-14 المــؤّرخ فــي 
ــون   ــن  قان ــق 11 ديســمبر ســنة 2019 والمتضم ــي عــام 1441 المواف ــع الثان 14 ربي
ــم 63-19  ــذي رق ــوم التنفي ــن المرس ــادة 3 م ــكام الم ــم أح ــنة 2020، تتّم ــة  لس المالي
ــذي  ــنة 2019 ال ــر س ــق 9 فبراي ــام 1440 المواف ــة ع ــادى  الثاني ــي 4 جم ــؤّرخ  ف الم
ــه   ــذي عنوان ــم 148-302 ال ــاص رق ــص الخ ــاب التخصي ــيير حس ــات تس ــدد كيفي يح
ــر  ــاب البح ــي أللع ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن »الصن

ــي : ــا يأت ــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة 2021« كم األبي

الماّدة 2 : يقيّد في هذا الحساب :

في باب اإليرادات :

................................ )بدون تغيير(.................................

في باب النفقات : 

ــاب  ــبا أللع ــي  تحس ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــر رياضي ــة بتحضي ــات المرتبط  النفق
البحــر األبيــض المتوســط  التاســعة عشــر بوهــران لســنة  2021، الســيما مخصصــات 
االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المكلفــة بتنفيــذ برامــج تحضيــر رياضيــي النخبــة 
والمســتوى العالــي فــي إطــار اتفاقيــات البرامــج التــي أعدتهــا وزارة الشــباب والرياضة.

................................ )الباقي بدون تغيير(...........................”.

الجزائريّــة  للجمهوريّــة  الّرســميّة  الجريــدة  فــي  المرســوم  ينشــر هــذا   :2 المــاّدة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

حّرر بالجزائر في7 شعبان عام 1441 الموافق أّول أبريل سنة  2020

عبد العزيز جراد
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2 - 3 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 27  رجــب  عــام 1441 الموافــق  22  مــارس  
ــة  ــي والي ــر الشــباب  والرياضــة ف ســنة 2020 ، يتضمــن  إنهــاء  مهــام  مدي

البويــرة.

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 27 رجــب عــام  1441 الموافــق 22 مــارس  
ســنة 2020، تنهــى  مهــام  الســيّد  جمــال  جنــدر، بصفتــه  مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة البويــرة، بنــاء علــى طلبــه.

.... * ....

ــل  ــق 19 أبري ــام 1441 المواف ــعبان ع ــي 25 ش ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي 2 - 4 - مرس
ســنة 2020 ،  يتضمــن  إنهــاء  مهــام  مديــر  الشــباب  و الرياضــة فــي واليــة 

ــزي وزو. تي

- - - -    

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 25 شــعبان عــام 1441الموافــق 19 أبريــل  
ــباب  ــرا للش ــه مدي ــان إلطــاش، بصفت ــد الرحم ــيّد  عب ــام  الس ــى  مه ــنة 2020 ، تنه س

ــة تيــزي وزو. والرياضــة فــي والي

.... * ....

2 - 5 - مرســوم  تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 رمضــان عــام 1441 الموافــق 3  مايــو ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــرة مؤسســات الشــباب و ترقيــة الشــراكة 

و العمــل المشــترك  بيــن القطاعــات بــوزارة الشــباب و الرياضــة.

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 رمضــان عــام 1441 الموافــق 3 مايــو 
ــرة لمؤسســات الشــباب  ــا مدي ــوان، بصفته ــى مل ــام الســيّدة ليل ســنة 2020 ، تنهــى مه
ــة،  ــباب والرياض ــوزارة الش ــات ب ــن القطاع ــترك بي ــل المش ــراكة والعم ــة  الش وترقي

ــة أخــرى. ــا بوظيف لتكليفه
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2 - 6 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 رمضــان عــام 1441 الموافــق 12  مايو ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة في واليــة ورقلة.

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 رمضــان عــام 1441 الموافــق 12 مايــو 
ســنة 2020 ، تنهــى، ابتــداء مــن 9 أبريــل ســنة 2020 ، مهــام الســيّد بوبكــر شــتحونة، 

بصفتــه مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة ورقلــة، بســبب الوفــاة.

.... * ....

ــو  ــق 16  ماي ــي 23 رمضــان عــام 1441 المواف ــؤّرخ ف ــذي م 2 - 7 - مرســوم تنفي
ــوزارة الشــباب والرياضــة. ــر ب ــب مدي ــن نائ ســنة 2020 ، يتضمــن تعيي

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 23 رمضــان عــام1441 الموافــق 16 
مايــو ســنة 2020 ، يعيّــن الســيّد ســيد أحمــد عمرونــي، نائــب مديــر لرياضيــي النخبــة 

ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ــة ب ــة االحترافي ــي والرياض ــتوى العال والمس

.... * ....

2 - 8 - مرســوم  تنفيــذي مــؤّرخ  فــي 15 شــّوال عــام 1441 الموافــق  7 يونيــو ســنة 
2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة فــي واليــة إيليزي.

- - - -

ــو  ــق 7 يوني ــي 15 شــّوال عــام 1441 المواف ــؤّرخ ف ــذي م بموجــب مرســوم تنفي
ســنة 2020 ، تنهــى مهــام الســيّد ابراهيــم شــريف، بصفتــه مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة إيليــزي.
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2 -9 - مرســوم  تنفيــذي  رقــم  20-162 مــؤرخ فــي 30 شــوال عــام 1441 الموافــق 
22 يونيــو ســنة 2020 ، يعــّدل ويتّمــم المرســوم التنفيــذي رقــم  184-09  
ــو  ســنة   ــق  12  ماي ــام 1430 المواف ــى  ع ــادى  األول ــي 17  جم ــؤّرخ  ف الم
2009  الــذي  يحــدد  اإلجــراءات والمقاييــس الخاصــة بالمصادقــة التقنيــة 
واألمنيــة علــى المنشــآت القاعديــة الرياضيــة المفتوحــة للجمهــور وكــذا كيفيات 

تطبيقهــا.

- - - -

إّن الوزير األول،

– بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

– وبناء على الدستور، السيما المادتان 99-4 و 143 ) الفقرة 2( منه،

– وبمقتضــى األمــر رقــم 95-07  المــؤّرخ فــي 23 شــعبان عــام 1415  الموافــق 25 
ينايــر ســنة 1995 والمتعلــق بالتأمينــات، المعــّدل والمتّمــم،

ــق 8  ــام 1423 المواف ــر ع ــي 25 صف ــؤّرخ ف ــم 02-09 الم ــون رق – وبمقتضــى القان
ــم، ــن وترقيته ــة األشــخاص المعوقي ــق بحماي ــنة 2002 والمتعل ــو س ماي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 11-10  المــؤّرخ فــي 20 رجــب عــام 1432 الموافــق 22 
يونيــو ســنة 2011 والمتعلــق بالبلديــة،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المــؤّرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق 12 
ينايــر ســنة 2012 والمتعلــق بالجمعيــات،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-07 المــؤّرخ فــي 28 ربيــع األول عــام 1433 الموافــق 
21 فبرايــر ســنة 2012 والمتعلــق بالواليــة،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23  
يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 19-02 المــؤّرخ فــي 14 ذي القعــدة عــام 1440 الموافــق 
17 يوليــو ســنة  2019  والمتعلــق بالقواعــد العامــة للوقايــة مــن أخطــار الحريــق 

ــزع، والف

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-370 المــؤّرخ فــي أول جمــادى األولــى عــام 
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  20-01 المــؤّرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام 
1441 الموافــق 2 جانفــي ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،
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–  وبمقتضــى  المرســوم  التنفيــذي  رقــم  09-184  المــؤّرخ  فــي17 جمــادى األولــى 
عــام 1430 الموافــق 12 مايــو ســنة 2009  الــذي يحــدد اإلجــراءات و المقاييــس  
الخاصــة  بالمصادقــة  التقنيــة  واألمنيــة  علــى المنشــآت  القاعدية  الرياضيــة   المفتوحة 

للجمهــور و كــذا  كيفيــات تطبيقهــا،

ــام 1436   ــر ع ــي 4 صف ــؤّرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
الموافــق 27  نوفمبــر ســنة  2014  الــذي  يحــدد  كيفيــات  تنظيــم االتحاديــات  الرياضية  

الوطنيــة  وســيرها  وكــذا  قانونهــا  األساســي النموذجــي،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 15-19 المــؤّرخ فــي 4 ربيــع الثانــي عــام 
1436 الموافــق 25  ينايــر ســنة 2015  الــذي يحــدد  كيفيــات تحضيــر عقــود التعميــر 

ــليمها، وتس

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 19-59 المــؤّرخ فــي 26 جمــادى األولــى عــام  
1440 الموافــق 2 فبرايــر ســنة  2019 الــذي يحــدد كيفيــات إعــداد مخططــات تنظيــم 

النجــدة وتســييرها، 

يرسم ما يأتي :

13 و20   7 و  2 و  المــاّدة األولــى : يعــّدل هــذا المرســوم  ويتّمــم  أحــكام المــواد 
ــى  ــم 09-184  المــؤّرخ  فــي 17  جمــادى  األول و 25  مــن المرســوم  التنفيــذي  رق
عــام 1430 الموافــق 12 مايــو ســنة 2009 الــذي  يحــدد اإلجــراءات  والمقاييــس  
الخاصــة  بالمصادقــة  التقنيــة  واألمنيــة  علــى المنشــآت القاعديــة الرياضيــة المفتوحــة 

للجمهــور وكــذا كيفيــات تطبيقهــا، كمــا يأتــي :

“ المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

– ...............................................  )بدون تغيير حتى(

–  طاقــة االســتقبال : عــدد أماكــن الجلــوس واألماكــن المخصصــة لألرائــك المتحركــة 
ــن ومجمــل مســتعملي المنشــأة  ــن والمســتخدمين والرياضيي ــردة المتاحــة للمتفرجي المف
القاعديــة الرياضيــة فــي المدّرجــات الثابتــة وتلــك التــي يمكــن إتاحتهــا فــي المدّرجــات 

المؤقتــة،

..............................  )الباقي بدون تغيير( .............................”

ــي المــادة 6 أعــاله،  ــه ف ــي المنصــوص علي ــف اإلداري والتقن “ المــادة 7 : يضــم المل
ــة : ــق اآلتي ــى الخصــوص الوثائ عل

– ...............................................  )بدون تغيير حتى(
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–  شهادة التأمين العشري وشهادة تأمين المسؤولية المدنية والمهنية،

–  الــرأي التقنــي لالتحاديــات الرياضيــة الوطنية و/أو الرابطــات الرياضية المتخصصة 
المعنية،

.......................  ) الباقي بدون تغيير( .............................”.

“ المــادة 13 : تضــم اللجنــة الوطنيــة التــي يرأســها الوزيــر المكلــف بالرياضــة أو ممثلــه 
مــا يأتــي :

–  ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالفالحة،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،

–  ممثل عن الوزير المكلف باألشغال العمومية،

–  ممثل عن الوزير المكلف باالتصال،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،

–  ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

–  ممثل عن قيادة الدرك الوطني،

– ...............................................  )بدون تغيير حتى(

–  ممثل اللجنة الوطنية األولمبية،

–  ممثل اللجنة الوطنية شبه األولمبية،

–  ممثل المرصد الوطني للرياضة.

– .......................  ) الباقي بدون تغيير( .......................«

“ المادة 20 : تضم اللجنة الوالئية التي يرأسها الوالي أو ممثله :
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...............................................  )بدون تغيير حتى(

–  ممثل مديرية الوالية المكلفة بالشباب وبالرياضة،

–  ممثل مديرية الوالية المكلفة بالتضامن الوطني،

–  ممثل مديرية الوالية المكلفة بالسياحة،

–  ممثل مديرية الوالية المكلفة بالصحة،

–  ممثل مديرية الوالية المكلفة باالتصال،

–  ممثل مديرية الوالية المكلفة بالبيئة،

.......................  ) الباقي بدون تغيير( .......................”.

“ المــادة  25 : تعــد اللجنــة الوالئيــة تقريــرا ســنويا عــن نشــاطاتها وترســله إلــى الوزيــر 
المكلــف بالرياضــة وإلــى الوالي،

– .......................  ) الباقي بدون تغيير( .......................”.

الجزائريّــة  للجمهوريّــة  الّرســميّة  الجريــدة  فــي  المرســوم  ينشــر هــذا   :2 المــاّدة 
. الّشــعبيّة  الّديمقراطيّــة 

  

   حّرر بالجزائر في 30 شّوال عام 1441 الموافق 22 يونيو. سنة 2020.

عبد العزيز جراد
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ــدة عــام   1441  ــي 14 ذي القع ــؤرخ ف ــم 20-177 م ــذي رق 2 -10 -  مرســوم تنفي
الموافــق 6 يوليــو ســنة 2020 ، يتضــمـــــن إحــداث مؤسســة تســيير 

ــيرها. ــا وس ــران وتنظيمه ــي بوه ــب الـريـاضـــ للـمـركــ

- - - -    

إ ّن الوزير األول،

–  بناء على تقرير وزير الشــباب والرياضة،

–  وبناء على الدستور، ال سيما المادتان  99-4 و 143 )الفقرة 2( منه،

– وبمقتضــى األمــر رقــم فــي 75-59 المــؤرخ فــي 20 رمضــان عــام 1395 الموافــق 
26 ســبتمبر ســنة 1975 والمتضمــن القانــون التجــاري، المعــد ّل و المتمــم،

ــام 1408  ــى ع ــادى األول ــي 22 جم ــؤرخ ف ــم 88-01  الم ــون رق ــى القان – وبمقتضــ
الموافــق 12 ينايــر ســنة 1988 والمتضمــن القانــون التوجيهــي للمؤسســات العموميــة 

ــه، ــاب الثالــث من ــة، الســيما الب االقتصادي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 90-11 المــؤرخ فــي 26 رمضــان عــام 1410 الموافــق 21  
أبريــل  ســنة 1990 والمتعلــق  بعالقــات  العمــل،  المعــّدل   و المتمــم، 

ــام 1411  ــى ع ــادى األول ــي 14 جم ــؤرخ ف ــم 90-30  الم ــون رق ــى القان – وبمقتض
ــد ّل  ــة، المع ــالك الوطني ــون األم ــن قان ــنة 1990 والمتضم ــمبر س ــق أول ديس المواف

ــم ،  والمتم

ــق 17  ــام 1416 المواف ــر ع ــي 19 صف ــؤرخ ف ــم 95-20 الم ــر رق – وبمقتضــى األم
ــحاسبة، المعــّدل   و المتمــم،  ــس المـ ــق بمجل ــو ســنة 1995 والمتعل يولي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 07-11 المــؤرخ فــي 15 ذي القعــدة عــام 1428 الموافــق 
25 نوفمبــر ســنة 2007 والمتضمــن النظــام المـــحاسبي المالــي، 

ــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق   – وبمقتضــى القانــون رق
ــة وتطويرهــا،  ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني ــق بتنظي ــو ســنة 2013 والمتعل 23  يولي

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-370 المــؤرخ فــي أّول جمــادى األولــى عــام 
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول، 

ــام  ــدة ع ــي أّول ذي القع ــؤرخ ف ــم 20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس  – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يــونــيـــو سنـــة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، 

ــدل،  المّع



33

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 96-431 المــؤرخ فــي 19 رجــب عــام 1417 
الموافــق 30 نوفمبــر ســنة 1996 والمتعلــق بكيفيــات تعييــن محافظــي الحســابات فــي 
ــة  ــث والتنمي ــز البح ــاري ومراك ــي والتج ــع الصناع ــة ذات الطاب ــات العمومي المؤسس
وهيئــات الضمــان االجتماعــي والدواويــن العموميــة ذات الطابــع التجــاري وكــذا 

ــتقلة،  ــر المس ــة غي ــات العمومي المؤسس

ــر  عــام 1434  ــي  2 صف ــم 12-427 المــؤرخ ف ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
الموافــق 16 ديســمبر ســنة 2012 الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك 

العموميــة والخاصــة التابعــة للدولــة،  

ــى عــام  ــم 16-84 المــؤرخ فــي21 جمــادى األول ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

والرياضــة، 

يرسم ما يأتي:

المــادة األولــى : يهــدف هــذا المــــرسوم إلــــى إحــداث مؤسســة تســيير المركــب 
الريــاضــــي بوهــــران وتنظــيــــمها وســــيرها، وتدعــى في صلب النص »المؤسســة« 

»م.ت.م.ر.و«.  باختصــار 

الفصل األول

أحكام عامة

الماّدة 2: مؤسســة تســيير المركب الرياضي بوهـــــران  مؤسســة عمومية ذات طابــــع 
صنــــاعي وتجاري، تتــمتــــع بالشــخصية المعنوية وباالســتقالل المالي. 

تســيّر المؤسســة طبقــا للقواعــد المطبقــة علــى اإلدارة فــي عالقاتهــا مــع الدولــة، وتعــد 
تاجــرة فــي عالقاتهــا مــع الغير.

الماّدة 3: توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف  بالرياضة.

الماّدة 4: يحدد مقر المؤسسة بمدينة وهران. 

المــاّدة 5: تتولــى المؤسســة، فــي إطــار مســاهمتها فــي تطويــر األنشــطة البدنيــة 
ــة  ــآت الرياضي ــل المنش ــة مجم ــيير وصيان ــتغالل وتس ــان اس ــة ضم ــة، مهم والرياضي

ــا.   ــكل ممتلكاته ــي تش ــة الت ــة لالســتقبال والمرافق والهيــاكل القاعدي

وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي: 

– وضــع تحــت تصــرف هيــاكل التنظيــم والتنشــيط الرياضييــن منشــآتها القاعديــة 
وتجهيزاتهــا قصــد ضمــان التحضيــر لفائــدة مختلــف الفـــــرق والفئــات الرياضيــة 
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ــم، ــترجاع قواه ــعامهم واس ــم وإطـــ وإيوائه

–  ضمــان التنظيــم المادي والتقني للمنافســات والتظاهرات الـريـاضيـــة والـتـرفـيـهـيـــة 
وكـــذا الـتـــربصات والـتـجـمـعـــات التي تجرى داخل منشآتها،

–  ضمــان خدمــات داخــل وحداتهــا فــي مجــال تلقيــن ممارســة النشــاط البدنــي 
والرياضــي، 

ــة  ــاكل القاعدي ــة والهي ــآت الرياضي ــل المنش ــة مجم ــظ وصيان ــيير وحف ــان تس –  ضم
ــا،  ــكل ممتلكاته ــي تش ــة الت ــتقبال والمرافق لالس

ــتعمال  ــر اس ــى الخصــوص، بشــروط ومعايي ــكل الدراســات المرتبطــة عل ــام ب –  القي
ــة،  ــآت الرياضي ــيير المنش وتس

 – وضــع الـوسائـــل الـتـقـنـيـــة والـبشريـــة لـلـوقـايـــة ومـكـافـحـــة العنــف فــي المنشــآت 
التابعــة لممتلكاتهــا،

 –  تنســيق أعمــال وتدابيــر الوقايــة ومكافحــة العنــف فــي المنشــآت التابعــة لممتلكاتهــا 
باالتصــال مــع المصالــح والهيــاكل والفاعليــن المعنييــن،

ــة  ــا القاعدي ــة وهياكله ــات منشــآتها الرياضي ــور خدم  – وضــع تحــت تصــرف الجمه
ــيهية وتشــجيع الوصــول  ــة الترفـ ــي إطــار الممارســة الرياضي ــة ف لالســتقبال والمرافق

ــن،  ــا بالنســبة لألشــخاص المعوقي إليه

–  تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية،

–  ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،

–  تأجيــر المســاحات اإلشــهارية الموجــودة فــي المنشــآت الرياضيــة وكــذا فــي ملحقــات 
وحداتها،

 –  وضع مصلــحــــة تــذاكــــر والــقــيـــام بـبـيـــع الـتـذاكـــر وسنـــدات الدخول لمنشآت 
المؤسســة، الســيما بمناســبة إجــراء األحــداث والمنافســات والتظاهــرات الرياضيــة، 

–  المبــــادرة بــكــــل األعـمـــال االستـثـمـاريـة المنـتـجـة لـلسلـع والخدمات ذات العالقة 
بموضوعها،

 –  وضــع منشــآتها الرياضيــة وهياكلهــا لالســتغالل مــن طــرف الغيــر وفــق األشــكال 
التعاقديــة. 

ــر الشــروط الملحــق  ــا لدفت ــة طبق المــاّدة 6: تضمــن المؤسســة مهمــة الخدمــة العمومي
بهــذا المرســوم. 
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ــة  ــات المتعلق ــود واالتفاقي ــات والعق ــع االتفاق ــرام جمي ــة إب ــّول المؤسس ــاّدة 7: تخ الم
بهدفهــا مــع أي إدارة أو هيئــة عموميــة أو خاصــة ضمــن احتــرام القوانيــن والتنظيمــات 

المعمــول بهــا. 

الفصل الثاني
الـتنـظيـم والسير

الماّدة 8: يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مديرعام.

ــف  ــر المكل ــن الوزي ــرار م ــب ق ــة بموج ــي للمؤسس ــم الداخل ــدد التنظي ــاّدة 9: يح الم
بالرياضــة، بعــد مداولــة مجلــس اإلدارة.

المــاّدة 10: تحــدد المشــتمالت الماديــة للمــــؤسسة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة. 

القسم األول
مـجـلـس اإلدارة

الماّدة 11: يتشكل مجلس اإلدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من: 

–  ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

–  ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المـحلية، 

–  ممثل الوزير المكلف بالمالية، 

–  ممثل الوزير المكلف بالتجارة، 

–  ممثل والي وهران،

–  المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، 

ــة  ــوزارة المكلف ــيير بال ــة التس ــة ومراقب ــائل العام ــة والوس ــف بالمالي ــر المكل –  المدي
بالرياضــة، 

–  ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة، 

–  رئيس اللجنة الوطنية األولمبية أو ممثله،

– رئيسي )2( اتحــاديتين رياضيــتين وطنــيتــين يعينــهما ّ الوزير المكلف بالرياضة،

– رئيس )1( للجنة المناصرين يعينــه الوزير المكلف بالرياضة، 

–  ممثل )1( منتخــب عن مستخدمي المؤسسة.
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يمكن مجلس اإلدارة استدعاء كل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. 

يشــارك المديــر العــام فــي أشــغال مجلــس اإلدارة بصــوت استشــاري ويضمــن أمانتــه.

المــاّدة 12: يعيّــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة بنــاء علــى اقتــراح مــن الســلطات والمنظمــات التــي يتبعونها،لمــدة ثــالث)3( 

ــد.   ــة للتجدي ســنوات قابل

وفــي حالــة انقطــاع عهــدة أحــد أعضــاء المجلــس، يتــم اســتخالفه حســب األشــكال 
نفســها للمــدة المتبقيــة مــن العهــدة.

ــى  ــا عل ــول به ــات المعم ــن والتنظيم ــا للقواني ــس اإلدارة طبق ــداول مجل ــاّدة 13: يت الم
ــي: ــا يأت الخصــوص، فيم

– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،

–  ميزانية المؤسسة وحساباتها، 

–  برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،

–  حصائل السنة المالية المنصرمة،

– مشاريع بــرامــج استثــمار وتــهيئة وتجــهيز وتــوســيع المؤسسة، 

–  توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة، 

–  إبرام عقود االقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،

–  مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،

 –  مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، 

–  الصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات،

–  قبول أو رفض الهبات والوصايا،

 –  تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، 

–  االتفاقية الجماعية للمستخدمين،

–  إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأس المال في شركات تجارية،

 –  التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،

 –  كل مســألة أخــرى مــن شــأنها تحســين تنظيــم المؤسســة وســيرها وتشــجيعها علــى 
إنجــاز أهدافهــا.
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المــاّدة 14: يجتمــع مجلــس اإلدارة فــي دورة عاديــة مرتيــن)2( فــي الســنة، بنــاء علــى 
اســتدعاء مــن رئيســه الــذي يحــدد جــدول أعمــال االجتماعــات بنــاء علــى اقتــراح المدير 

ــة. العام للمؤسس

ويمكنــه أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة بطلــب إمــا مــن الوزيــر المكلــف بالرياضة 
وإّمــا مــن المديــر العــام للمؤسســة أو مــن ثلثــي )3/2( أعضائه.

ــة  ــل خمس ــاء قب ــى األعض ــال إل ــدول األعم ــة بج ــتدعاءات المصحوب ــل االس ترس
عشــر )15( يومــا، علــى األقــل، مــن تاريــخ االجتمــاع. ويمــكــــن أن يــخــــفض هــــذا 
األجــــل  بــالــنسبــــة إلــى الــــدورات غــيــــر العاديــة دون أن يقــل عن ثمانيــة )8( أيام.

الماّدة 15: ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إاّل بحضور ثلثي )3/2( أعضائه على األقل. 

وإذا لــــم يــكــتــمــــل الــــنصاب، يــعــقــــد اجــتــمــاع جـديـد في أجـــل الثمانية )8( 
أيــام التــي تلــي تاريــخ االجتمــاع المؤجــل. وفــي هــذه الحالــة، تصــح المــداوالت مهمــا 

يكــن عــدد األعضــاء الحاضريــن.

ــة البســيطة ألصــوات األعضــاء  ــس اإلدارة باألغلبي ــداوالت مجل ــاّدة 16: تتخــذ م الم
ــن.  الحاضري

وفي حالة تساوي عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المــاّدة 17: تــدّون مــداوالت مجـــــلس اإلدارة فــي محاضــر تســجل فــي ســجل خــاص 
يوقعــه ويؤشــر عليــه رئيــس مجلــس اإلدارة.

وتعــرض مــداوالت مجلــس اإلدارة لموافقــة الوزيــر المكلــف بالرياضــة فــي أجــل 
الثمانيــة )8( أيــام التــي تلــي تاريــخ االجتمــاع.

المــاّدة 18: تكــون مــداوالت مجلــس اإلدارة نافــذة بعــد ثالثيــن )30( يومــا مــن إرســالها 
ــف  ــر المكل ــن الوزي ــح م ــراض صري ــاك اعت ــن هن ــم يك ــا ل ــة، م ــلطة الوصي ــى الس إل

ــغ خــالل هــذا األجــل.  بالرياضــة يبّل

ال تكــون المــداوالت المتعلقــة بميزانيــة المؤسســة وحســاباتها ومشــاريع برنامــج 
اســتثماراتها وتهيئتهــا وتجهيزهــا وتوســيعها وكــذا مشــاريع اقتنــاء العقــارات وتأجيرهــا 

نافــذة إال بعــد الموافقــة الصريحــة مــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة.

القسم الثاني
الـمـديـر الـعــام

الماّدة 19: يعين المدير العام للمؤسسة حسب التنظيم المعمول به.    

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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الماّدة 20:  يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة. ّ

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:

 – تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

– تنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة وتحضير اجتماعاته، 

–  إعداد مشروعـــي التنظيم الداخلي والنظـــام الداخـــلي للمؤسسة، 

–  تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،

– األمر بصرف نفقات المؤسسة،

– إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به، 

–  السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة، 

–  إعداد البرنامج والحصيلة السنوية ألعمال المؤسسة، 

–  تعييــن مجمــوع مســتخدمي المؤسســة، مــا عــدا المســتخدمين الذيــن تقــرر نمــط آخــر 
 ، لتعيينهم

–  ممارسة السلــطــة الّسلــمــيــة على مــجــمـوع مستـخـدمي المؤسسة، 

ــف  ــر المكل ــى الوزي ــاله إل ــة وإرس ــطة المؤسس ــن أنش ــنوي ع ــر الس ــداد التقري –  إع
بالرياضــة بعــد مصادقــة مجلــس اإلدارة.

يمكــن المديــر العــام، تحــت مســؤوليته وفــي حــدود صالحياتــه، أن يفــّوض إمضــاءه 
إلــى مســاعديه.

الفصل الثــالـث
أحـكـام مـالـيـة

المــاّدة 21: تفتتــح الســنة الماليــة  للمؤسســة فــي أول  جانفــي  وتقفــل فــي 31 ديســمبر 
مــن كل ســنة.

ــا للتشــريع  ــاري طبق ــكل التج ــسب الش ــؤسسة حـــ ــبة المـــ ــك محاس ــاّدة 22: تمسـ الم
ــا ــول بهم ــم المعم والتنظي

الماّدة 23: تشتمل ميزانية المؤسسة على باب لإليرادات وباب للنفقات : 

في باب اإليــرادات: 

– المداخيــل الناتجــة خصوصــا عــن تنظيــم مختلــف األحــداث والتظاهــرات والعــروض 
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والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة، وكذا عن الخدمات التي تقدمها، 

–  المداخيــل الناتجــة عــن تســويق مســاحات اإلشــهار الموجــودة في المنشــآت الرياضية 
التابعة للمؤسســة،

–  مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،

–  المساهمات المـحتملة للجماعات المـحلية،

–  مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،

–  الهبات والوصايا،

–  كل الموارد األخرى الناتجة عن نشاطاتها. 

في باب النفقات:

  – نفقات التسيير، 

–  نفقات االستثمار والتجهيز،

–  كل النفقات األخرى الالزمة لتحقيق أهدافها.

ــر  ــا المدي ــي يعده ــتغالل الت ــابات االس ــة وحس ــروع الميزاني ــرض مش ــاّدة 24: يع الم
ــة الســلطات  ــى موافق ــة عليهــا مــن مجلــس اإلدارة، عل العــام للمؤسســة، بعــد المصادق

ــا.  ــم المعمــول بهم ــا للتشــريع والتنظي ــة طبق المعني

المــاّدة 25: يرســل المديــر العــام للمؤســــسة إلــى الســلطات المعنيــة، الحصائــل 
وحســابات النتائــج وقــرارات تخصيــص نتائــج نهايــة الســنة وتقريــر محافــظ الحســابات 
وكــذا التقريــر الســنوي لنشــاطات الســنة المنصرمــة مصحوبــة بــآراء وتوصيــات 

ــه. ــول ب ــم المعم ــي التنظي ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــن الش ــس اإلدارة ضم مجل

الماّدة 26: يضمن محـــــافظ أو عدة محـــافـــــظي حســابات مراقبة حســابات المؤسســة 
والتصديــق عليهــا طبقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهما.

الماّدة 27: تستفـــــيد المؤســـــسة من مخصص مالي أولي يــحــــدد مــبــلــغــــه بموجب 
قــــرار مشتــــرك بين الــوزيــر المكــلــــف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.

ــة  ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــريدة الّرس ــي الجــ ــرسوم ف ــذا المــ ــر ه ــاّدة 28: ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020. 

عبد العزيز جراد
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المـــلحق
دفـتـر الشروط المتعلــق بتبـعـات الـخـدمة الـعمـوميـة

الـتـي تضمنها مؤسسة تسيير
المركب الرياضي بوهران

المــاّدة األولــى : يهــدف دفتــر الشــروط هذا إلى تحديــد تبعات الخدمــــة الــعــمــومــيــــة 
الموضوعــــة علــى عــاتــــق مؤسســة تسيـيـــر المركــب الرياضــي بوهــران التــي تدعى 
فــي صلــب النــص” المؤسســة” وكــذا شــروط وكيفيــات تنفيذهــا تطبيقــا ألحــكام المــادة 
6 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 20-177 المــؤرخ فــي 14 ذي القعــدة عــام 1441 
الموافــق 6 يوليــو ســنة 2020 والمتضمــن إحــداث مؤسســة تســيير للمركــب الرياضــي 

بوهــران وتنظيمهــا وســيرها.

المــاّدة 2: تحــدد تبعــات الخدمــة العموميــة التــي تضعهــا الدولــة علــى عاتــق المؤسســة 
فــي إطــار تدعيــم أعمــال الدولــة فــي المجــال الرياضــي، كمــا يأتــي:

– وضــع تحــت التصــرف المنشــآت القاعديــة الرياضيــة المكيفــة لمختلــف أشــكال 
الممارســات البدنيــة والرياضيــة لفائــدة:

* رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،

* الرياضيين التابعين لرياضة األشخاص المعوقين،

* الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية، 

* التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.

–  عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة، 

–  توطيــن وإجــراء التظاهــرات الرياضيــة ذات الطابــع الوطنــي أو الدولــي التــي 
ــة،  ــف بالرياض ــر المكل ــبقة للوزي ــة المس ــد الموافق ــة بع ــة الرياضي ــا الهيئ تنظمه

–  التحضيــر المــادي والتقنــي واللوجيســتي المرتبــط بتنظيــم وإجــراء التظاهــرات 
الرياضيــة الكبــرى والمنافســات الرياضيــة الدوليــة واألعيــاد الوطنيــة واأليــام التخليديــة 
ــة  ــى مســتوى المنشــآت الرياضي ــي تجــرى عل ــي الت ــي و/ أو الدول ــع الوطن ذات الطاب

للمؤسســة،

ــة  ــد مســتلزمات  القاعــات الشــرفية  و المنصــات الرســمية  للمنشــآت القاعدي –  تجني
الرياضيــة  للمؤسســة أثنــاء إجــراء التظاهــرات والمنافســات المذكــورة  فــي المطــة 4 

أعــاله،
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–  تنفيــذ أعمــال الوقايــة مــن العنــف ومكافحتــه أثنــاء أو بمناســبة إجــراء التظاهــرات 
الرياضيــة فــي هيــاكل المؤسســة، الســيما مــن خــالل وضــع الوســائل البشــرية 

واللوجيســتية والتقنيــة الموجهــة لضمــان الســير الحســن للتظاهــرات الرياضيــة.

المــاّدة 3: تتلقــى المؤسســة مــن الدولــة مســاهمة ماليــة لــكل ســنة ماليــة، مقابــل تبعــات 
الخدمــة العموميــة التــي وضعــت علــى عاتقهــا بموجــب دفتــر الشــروط هــذا.

تحدد المساهـــمـــة المالية المذكــــورة في الــفــقــــرة أعــــاله، كــــل سنة باالشتراك 
مــع الوزيــر المكلــف بالماليــة والوزيرالمكلــف الرياضة.

المــاّدة 4: ترســل المؤسســة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، إلــى الوزيــر المكلــف بالرياضــة 
تقييمــا للمبالــغ الضروريــة التــي مــن شــأنها أن تخصــص لهــا لتغطيــة األعبــاء الناجمــة 

عــن تبعــات الخدمــة العموميــة المفروضــة عليهــا بموجــب دفتــر الشــروط هــذا.

ــة  ــات الخدمـ ــل تـبـعـ ــة مـقـابـ ــة المســتحقة مــن الدول ــع المســاهمة المالي المــاّدة 5: تدف
الـعـمـــومية الــــتي تضمــنـهـــا المؤسسة سنويا لهذه األخيرة، طبقا لألحكام واإلجراءات 

المنصــوص عليهــا فــي التشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

المــاّدة 6: يجــب أن تكــون المســاهمة الماليــة المذكــورة فــي المــادة 3 أعــاله، موضــوع 
محاســبة منفصلــة.

المــاّدة 7: يتعيــن علــى المؤسســة، عنــد نهايــة كل ســنة ماليــة، أن ترســل إلــى الوزيــر 
المكلــف بالرياضــة والوزيــر المكلــف بالماليــة:

– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،

–  نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. 

 حّرر في........................................

 قرئ وصودق عليه
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2-11 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 9 غشــت 
ــوزارة  ــص ب ــات والتلخي ــف بالدراس ــام مكل ــاء مه ــن إنه ــنة 2020 ، يتضم س

الشــباب والرياضــة.
- - - -

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
ــات  ــا بالدراس ــه مكلف ــي، بصفت ــا دوم ــيد رض ــام الس ــى مه ــنة 2020 ، تنه ــت س غش

والتلخيــص بــوزارة الشــباب والرياضــة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-12 - مراســيم تنفيذيــة مؤّرخــة فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق   9 غشــت 
ســنة 2020 ، تتضمــن إنهــاء مهــام مديريــن للشــباب  والرياضــة فــي الواليــات.

- - - -  
 بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 
ــباب  ــرا للش ــه مدي ــر، بصفت ــز طاهي ــيد عزي ــام الس ــى مه ــنة 2020، تنه ــت س 9 غش

والرياضــة فــي واليــة ســطيف، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
- - - - 

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
غشــت ســنة 2020، تنهــى مهــام الســيد محمــد ريــان، بصفتــه مديــرا للشــباب والرياضة 

فــي واليــة ســيدي بلعبــاس، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
- - - - 

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
ــرا للشــباب  ــه مدي ــي، بصفت ــن غرب ــدر الدي ــام الســيد ب ــى مه غشــت ســنة 2020، تنه

ــرى. ــة أخ ــه بوظيف ــران، لتكليف ــة وه ــي والي ــة ف والرياض
.... * ....

2-13 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 9 غشــت 
ســنة 2020 ، يتضمــن تعييــن مكلــف بالدراســات  والتلخيــص بــوزارة الشــباب 

والرياضــة.
- - - -

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
ــا بالدراســات والتلخيــص  ــن الســيد ســيد أحمــد ســالمي، مكلف غشــت ســنة 2020، يعيّ

ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ب
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2-14 - مرســوم تنفيذي مؤّرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشــت ســنة 
ــزات والدراســات  ــة والتجهي ــر المنشــآت القاعدي 2020 ،  يتضمــن تعييــن مدي

االستشــرافية بــوزارة الشــباب والرياضة.
- - - -

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
غشــت ســنة 2020 ، يعيـّـن الســيد رضــا دومــي، مديــرا للمنشــآت القاعديــة والتجهيزات 

والدراســات االستشــرافية بــوزارة الشــباب والرياضــة.
.... * ....

2-15 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 9 غشــت  
ســنة 2020 ،  يتضمــن  تعييــن  نائبــة  مديــر  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

- - - -
ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
غشــت ســنة 2020، تعيّــن الســيدة وســيلة بوشــنب، نائبــة مديــر للعمــل المشــترك بيــن 

ــوزارة الشــباب والرياضــة. ــة الشــراكة ب القطاعــات وترقي
.... * ....

2-16 - مراســيم تنفيذيــة مؤّرخــة فــي 19 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 9  غشــت  
ســنة 2020 ، تتضمــن  تعييــن  مديريــن  للشــباب  والرياضــة فــي الواليــات.

- - - -
ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
غشــت ســنة 2020 ، يعيـّـن الســيد محمــد ريــان، مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة 

ــرة. البوي
- - - -

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
غشــت ســنة 2020، يعيـّـن الســيد عزيــز طاهيــر، مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة 

ــزي وزو. تي
- - - -

ــق 9  ــام 1441 المواف ــة ع ــي 19 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
ــن الســيد بــدر الديــن غربــي، مديــرا للشــباب والرياضــة فــي  غشــت ســنة 2020، يعيّ

ــاس. ــة ســيدي بلعب والي
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2-17 - مرســوم تنفيــذي مــؤرّخ فــي 23 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 13غشــت 
ســنة 2020 ، يتضمــن تعييــن رئيســة ديــوان كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر الشــباب 

والرياضــة المكلّفــة برياضــة النخبــة.

- - - -

ــق 13  ــام 1441المواف ــة ع ــي 23 ذي الحج ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
غشــت ســنة 2020 ، تعيـّـن الســيّدة نــوال بــن قفــور، رئيســة لديــوان كاتبــة الدولــة لــدى 

ــة برياضــة النخبــة. وزيــر الشــباب والرياضــة المكلّف

.... * ....

2-18 - مرســوم تنفيــذي رقــم 20-288 مــؤّرخ فــي 22 صفــر عــام 1442 الموافــق  
10  أكتوبــر ســنة  2020، يتضمــن تحويــل المدرســة  العليــا لعلــوم الرياضــة 
وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم “مدرســة  خــارج الجامعــة” إلــى مدرســة عليــا.

- - - -

إّن الوزير األول،

–  بنــاء علــى التقريــر المشــترك بيــن وزيــر الشــباب والرياضــة ووزيــر التعليــم العالــي 
ــث العلمي، والبح

–  وبناء على الدستور، السيما المادتان 99-4 و 143) الفقرة 2( منه،

–  وبمقتضــى القانــون رقــم  99-05 المــؤّرخ فــي 18 ذي الحجــة عــام 1419 الموافــق 
4 أبريــل ســنة 1999 والمتضمــن القانــون التوجيهــي للتعليــم العالــي، المعــّدل والمتّمــم،

– وبمقتضــى  القانــون رقــم 15-21  المــؤّرخ فــي 18 ربيــع  األول عــام 1437 
الموافــق  30 ديســمبر ســنة 2015 والمتضمــن القانــون التوجيهــي حــول البحــث العلمــي 

ــّدل، ــر التكنولوجــي، المع والتطوي

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  19-370 المــؤّرخ فــي أول جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019  والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،

ــام  ــدة ع ــي أول ذي القع ــؤّرخ ف ــم  20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يونيــو ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل 

ــم، والمتّم

ــام 1432  ــّرم ع ــي 30 مح ــؤّرخ ف ــم 11-03 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
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الموافــق 5 ينايــر ســنة 2011 والمتضمــن تحويــل المعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي فــي 
علــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم إلــى مدرســة خــارج الجامعــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  16-176 المــؤّرخ فــي9  رمضــان عــام  1437 
الموافــق 14 يونيــو ســنة 2016  الــذي يحــدد القانــون األساســي النموذجــي للمدرســة 

العليــا،

ــر عــام  1440  ــي 8 صف ــم 18-263 المــؤّرخ ف ــذي رق –  وبمقتضــى المرســوم التنفي
ــة  ــة البيداغوجي ــح الوصاي ــروط من ــدد ش ــذي يح ــنة 2018 ال ــر س ــق 17 أكتوب المواف

ــتها، ــات ممارس ــة أخــرى وكيفي ــر وزاري ــة لدوائ ــي التابع ــن العال لمؤسســات التكوي

يرسم ما يأتي :

ــوم  ــا لعل ــة المســماة »المدرســة العلي ــى : تحــّول المدرســة خــارج الجامع ــاّدة األول الم
الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم« المنصــوص عليهــا فــي المرســوم التنفيــذي 
رقــم 11-03 المــؤّرخ فــي 30 محــّرم عــام 1432 الموافــق 5 ينايــر ســنة 2011  
والمتضمــن تحويــل المعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي في علــوم الرياضــة وتكنولوجياتها 

لدالــي إبراهيــم إلــى مدرســة خــارج الجامعــة، إلــى مدرســة عليــا.

ــم 16-176 المــؤّرخ فــي  المــاّدة 2: تخضــع المدرســة ألحــكام المرســوم التنفيــذي رق
9 رمضــان عــام 1437 الموافــق 14 يونيــو ســنة 2016 الــذي يحــدد القانــون األساســي 
النموذجــي للمدرســة العليــا، وألحــكام هــذا المرســوم، وتدعــى فــي صلــب النــص 

ــة”. “المدرس

الماّدة 3: يحدد مقر المدرسة بدالي إبراهيم، والية الجزائر.

ويمكــن نقلــه إلــى أي مــكان آخــر مــن التــراب الوطنــي، بموجــب مرســوم يتخــذ بنــاء 
علــى   تقريــر مــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة.

الماّدة 4: توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.

ــوم  ــكام المرس ــا ألح ــة  طبق ــى المدرس ــة عل ــة البيداغوجي ــارس الوصاي ــاّدة 5: تم الم
التنفيــذي رقــم  18 - 263 المــؤّرخ فــي 8 صفــر عــام  1440 الموافــق 17 أكتوبــر ســنة  
ــي  ــن العال ــة لمؤسســات التكوي ــة البيداغوجي ــح الوصاي ــذي يحــدد شــروط من 2018 ال

التابعــة لدوائــر وزاريــة أخــرى وكيفيــات ممارســتها.

المــاّدة 6: زيــادة علــى المهــام العامــة المحــددة فــي المــواد 19 و 20 و21  من المرســوم 
التنفيــذي رقــم 16-176 المــؤّرخ فــي 9 رمضــان عــام 1437 الموافــق 14 يونيــو ســنة 
ــي والبحــث  ــن العال ــان التكوي ــة ضم ــى المدرســة مهّم ــور أعــاله، تتول 2016  والمذك

العلمــي فــي ميــدان التربيــة البدنيــة والرياضيــة وتكنولوجياتهــا.
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المــاّدة 7: زيــادة علــى األعضــاء المذكوريــن فــي المــادة 24 مــن المرســوم التنفيــذي 
رقــم 16-176 المــؤّرخ فــي 9 رمضــان عــام 1437 الموافــق 14 يونيــو ســنة 2016 
والمذكــور أعــاله، يضــم مجلــس اإلدارة، بعنــوان القطاعــات الرئيســية المســتعملة، مــا 

يأتــي :

–  ممثل وزارة الدفاع الوطني،

–  رئيس اللجنة األولمبية الرياضية الجزائرية، أو ممثله.

 يمكن أن يستعين مجلس اإلدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مــن الوزيــر 
المكلــف بالرياضــة.

المــاّدة 8: تلغــى أحــكام المرســوم التنفيــذي رقــم 11-03 المــؤّرخ فــي 30 محــّرم عــام 
ــن  ــي للتكوي ــد الوطن ــل المعه ــن تحوي ــنة 2011 والمتضم ــر س ــق 5 يناي 1432 المواف
العالــي فــي علــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم إلى مدرســة خــارج الجامعة.

الجزائريّــة  للجمهوريّــة  الّرســميّة  الجريــدة  فــي  المرســوم  ينشــر هــذا   :9 المــاّدة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

حّرر بالجزائر في 22 صفر عام  1442 الموافق  10 أكتوبر سنة 2020.

عبد العزيز جراد
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2-19 - مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي 10 صفــر عــام 1442 الموافــق  28 ســبتمبر 
ســنة 2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديرترقيــة الرياضــة فــي أوســاط التربيــة 
ــوزارة الشــباب  ــع وفــي األوســاط   المتخصصــة ب ــن والرياضــة للجمي والتكوي

والرياضــة.

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 صفــر عــام 1442 الموافــق 28 ســبتمبر 
ــة الرياضــة  ــه مديــرا لترقي ــك ياكــر، بصفت ــد المال ســنة 2020 ،تنهــى مهــام الســيّد عب
فــي أوســاط التربيــة والتكويــن والرياضــة للجميــع وفــي األوســاط المتخصصــة بــوزارة 

الشــباب والرياضــة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

.... * ....

ــبتمبر  ــق 28 س ــام 1442 المواف ــر ع ــي 10 صف ــؤرّخ ف ــذي م ــوم تنفي 2-20 - مرس
ســنة 2020 ، يتضمــن تعييــن مكلفــة بالدراســات والتلخيــص بــوزارة الشــباب 

والرياضــة.

- - - -

 بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 صفــر عــام  1442الموافــق 28 ســبتمبر 
ــوزارة  ــص ب ــات والتلخي ــة بالدراس ــي، مكلّف ــماء حليم ــيّدة أس ــن الس ــنة2020 ، تعيّ س

الشــباب والرياضــة. 

... * ....

.

ــبتمبر  ــق 28 س ــام 1442 المواف ــر ع ــي 10 صف ــؤرّخ ف ــذي م ــوم تنفي 2-21 - مرس
ــوزارة الشــباب والرياضــة. ــش ب ــن مفت ــن تعيي ســنة 2020 ، يتضم

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 صفــر عــام  1442الموافــق 28 ســبتمبر 
ســنة 2020 ، يعيـّـن الســيّد عبــد المالــك ياكــر، مفتشــا بــوزارة الشــباب والرياضــة.
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2 -22- مرســوم  تنفيــذي رقــم  20-345  مــؤرخ  فــي 6  ربيــع الثانــي عــام 1442  
الموافــق  22 نوفمبــر ســنة2020 ، يحــدد مهــام الوكالــة الوطنيــة لمكافحــة 

المنشــطات وتنظيمهــا وســيرها.

- - - -

إّن الوزير األول،

–  بناء على تقرير وزير الشــباب والرياضة،

–  وبناء على الدستور، السيما المادتان  99-4 و 143 )الفقرة 2( منه،

–  وبمقتضــى األمــر رقــم 66-155 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1386 الموافــق 8 يونيــو 
ســنة 1966 والمتضمــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، المعــدل والمتمم،

–  وبمقتضــى األمــر رقــم  06-03 المــؤرخ فــي 19 جمادى الثانية عــام  1427 الموافق  
15 يوليــو ســنة  2006  والمتضمــن القانون األساســي العــام للوظيفة العمومية،

ــام 1406  ــى ع ــادى األول ــي 22 جم ــؤرخ ف ــم 88-01 الم ــون رق ــى القان –  وبمقتض
الموافــق 12 ينايــر ســنة 1988 والمتضمــن القانــون التوجيهــي للمؤسســات العموميــة 

ــدل، ــه، المع ــث من ــاب الثال ــة، الســيما الب االقتصادي

–   وبمقتضــى القانــون رقــم  90-21 المــؤرخ فــي  24 محــرم عــام 1411  الموافــق  
15 غشــت ســنة 1990 والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 04-18 المــؤرخ فــي 13 ذي القعــدة عــام  1425 الموافــق 
25 ديســمبر ســنة  2004 والمتعلــق بالوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وقمــع 

االســتعمال واالتجــار غيــر المشــروعين بهــا،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23  
يوليــو ســنة 2013 والمتضمــن تنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا، الســيما 

المــواد 190 و 194 و 195 منــه،

– وبمقتضــى القانــون رقــم  18-07 المــؤرخ فــي 25 رمضــان  عــام  1439  الموافــق  
10 يونيــو ســنة  2018 والمتعلــق بحمايــة األشــخاص الطبيعييــن فــي مجــال معالجــة 

المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي،

–وبمقتضــى القانــون رقــم 18-11 المــؤرخ في 18 شــوال عــام 1439 الموافــق 2 يوليو 
ــه، ــان 67 و 68 من ــق بالصحــة، المعــدل والمتمــم، الســيما المادت ســنة 2018 والمتعل

ــي 9 شــعبان عــام 1427  ــم 06-301 المــؤرخ ف – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
الموافــق  2ســبتمبر ســنة 2006 والمتضمــن التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 
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المنشــطات فــي مجــال الرياضــة، المحــررة فــي باريــس يــوم 18 نوفمبــر ســنة 2005،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  19-370 المــؤّرخ فــي أول جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019  والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  20-163 المؤّرخ فــي أول ذي القعدة عام 1441 
الموافــق 23 يونيــو ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل والمتّمم،

ــام 1436  ــر ع ــي 4 صف ــؤرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
ــة  ــات الرياضي ــم االتحادي ــات تنظي ــذي يحــدد كيفي ــر ســنة 2014 ال ــق 27 نوفمب المواف

ــا األساســي النموذجــي، ــذا قانونه ــة وســيرها وك الوطني

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي21  جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

يرسم ما يأتي :

الفصل األول
أحكام عامة

ــة لمكافحــة  ــة الوطني ــام الوكال ــد مه ــى تحدي ــذا المرســوم إل ــدف ه ــى : يه ــاّدة األول الم
ــا  ــة”، تطبيق ــص “الوكال ــب الن ــي صل ــى ف ــي تدع ــيرها الت ــا وس ــطات وتنظيمه المنش
ألحــكام المــادة 190 مــن القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 
الموافــق 23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة 

ــا. وتطويره

ــة  ــع بالشــخصية المعنوي ــع إداري تتمت ــة ذات طاب ــة عمومي ــة مؤسس ــاّدة 2: الوكال الم
ــي. ــتقالل المال واالس

وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة

الماّدة 3: يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

المــاّدة 4: يمكــن إنشــاء ملحقــات للوكالــة بموجــب قــرار وزاري مشــترك بيــن الوزيــر 
المكلــف بالرياضــة والوزيــر المكلــف بالماليــة والســلطة المكلفــة بالوظيفــة العموميــة.
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الفصل الثاني
المهام

ــم 05-13  ــون رق ــكام القان ــي أح ــا ف ــوص عليه ــام المنص ــار المه ــي إط ــاّدة 5: ف الم
ــور  ــنة 2013 والمذك ــو س ــق 23  يولي ــام 1434 المواف ــان ع ــي 14 رمض ــؤرخ ف الم

ــي : ــا يأت ــك، بم ــى ذل ــادة عل ــة، زي ــف الوكال أعــاله، تكل

–  إعــداد مدّونــة وطنيــة لمكافحــة المنشــطات مطابقــة للمدّونــة العالميــة لمكافحــة 
المنشــطات،

ــن طــرف كل  ــي، م ــق الفعل ــان التطبي ــأنها ضم ــن ش ــات م ــى وضــع آلي ــل عل –  العم
ــد  ــذ قواع ــز التنفي ــع حي ــة ووض ــة المصادق ــة، إللزامي ــة الوطني ــات الرياضي االتحادي
ــة، ــة عمومي ــة مســاعدة أو إعان ــى أي ــي للحصــول عل مكافحــة المنشــطات، كشــرط قبل

–  إعــداد برنامــج وطنــي ســنوي يتعلــق بمخططــات وآليــات مراقبــة تعاطــي المنشــطات 
ــي مــن  ــر الت ــذه وتنســيقه واتخــاذ التدابي ــى تنفي ــن والســهر عل ــى الرياضيي ــة عل المطبق

شــأنها تعزيــز تحســين نوعيــة مراقبــة تعاطــي المنشــطات،

–  وضــع برنامــج وطنــي ســنوي يتعلــق بمخططــات وآليــات مراقبــة تعاطي المنشــطات 
ــي مــن  ــر الت ــذه وتنســيقه واتخــاذ التدابي ــى تنفي ــات والســهر عل ــى الحيوان ــة عل المطبق

شــأنها تعزيــز تحســين نوعيــة مراقبــة تعاطــي المنشــطات،

ــات المأخــوذة مــن الرياضييــن مــن طــرف مخبــر  – العمــل علــى إنجــاز تحاليــل العيّن
لكشــف تعاطــي المنشــطات، معتمــد مــن طــرف الوكالــة العالميــة لمكافحــة المنشــطات، 

طبقــا للمدّونــة العالميــة لمكافحــة المنشــطات والمعاييــر الدوليــة،

–  القيــام بإنجــاز مراقبــة تعاطــي المنشــطات المتبادلــة مــع المنظمــات األجنبيــة لمكافحة 
تعاطــي المنشــطات والمنظمــات الرياضيــة الدوليــة المختّصــة طبقــا للمدّونــة العالميــة 

لمكافحــة المنشــطات والمعاييــر الدوليــة،

ــة مــن  ــر والوســائل المحظــورة ألغــراض عالجي ــح تراخيــص اســتعمال العقاقي –  من
خــالل متابعــة وتقييــم نشــاطات أجهــزة منــح تراخيــص االســتعمال ألغــراض عالجيــة، 

طبقــا للمدّونــة العالميــة لمكافحــة المنشــطات والمعاييــر الدوليــة،

–  االعتــراف بصحــة تراخيــص اســتعمال العقاقيــر والوســائل المحظــورة ألغــراض 
عالجيــة، التــي تســلّمها الهيئــات المختصــة التابعــة لدولــة طــرف فــي االتفاقيــة الدوليــة 
لمكافحــة المنشــطات فــي مجــال الرياضــة أو مــن طــرف هيئــة رياضيــة دوليــة موقّعــة 
ــار  ــي المعي ــددة ف ــات المح ــا للكيفي ــطات، وفق ــة المنش ــة لمكافح ــة العالمي ــى المدّون عل

الدولــي المتعلــق  بتراخيــص االســتعمال ألغــراض عالجيــة.
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–  ضمان متابعة وتسيير نتائج تحاليل العيّنات وإجراءات التأكد منها،

–  متابعــة كل االنتهــاكات لقواعــد مكافحــة تعاطــي المنشــطات، التابعــة الختصاصاتهــا، 
والســهر علــى التطبيــق المالئــم للعقوبــات الخاصــة بها،

–  ممارســة الســلطة التأديبيــة المتعلقــة بمكافحــة تعاطــي المنشــطات فــي مجــال 
الرياضــة، مــن خــالل متابعــة وتقييــم نشــاطات األجهــزة التأديبيــة للوكالــة،

–  إنجــاز تحقيقــات بغيــة اســتغالل المعطيــات المتعلقــة بالتــورط المحتمــل لمســتخدمي 
ــون  ــم  القان ــن رق ــادة 191 م ــي الم ــور ف ــخص مذك ــي أو ألي ش ــر أو للرياض التأطي
رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23  يوليــو ســنة 2013 
ــا للتشــريع  ــة تعاطــي منشــطات، وفق ــي حال ــي تورطــه ف والمذكــور أعــاله ، يشــتبه ف

ــم المعمــول بهمــا، والتنظي

–  إعــداد مخطــط وطنــي ســنوي يتعلــق بالوقايــة ضــد تعاطــي المنشــطات فــي مجــال 
الرياضــة،

ــة بمكافحــة تعاطــي  ــة والتحســيس المتعلق ــج اإلعــالم والتربي ــذ حمــالت وبرام –  تنفي
ــي الرياضــة. المنشــطات ف

الماّدة 6: تكلف الوكالة أيضا بما يأتي :

– القيــام بالدراســات وأشــغال البحــوث، فــي مجــال مكافحــة تعاطــي المنشــطات 
فيهــا، والمشــاركة 

ــة تعاطــي المنشــطات  ــذ مخطــط لتوظيــف المســتخدمين وأعــوان مراقب – إعــداد وتنفي
ــدم والحــراس وكــذا اعتمادهــم وإعــادة اعتمادهــم، ــات ال وأعــوان أخــذ عيّن

ــطات  ــي المنش ــة تعاط ــوان مراقب ــتخدمين وأع ــن المس ــط لتكوي ــذ مخط ــداد وتنفي – إع
وأعــوان أخــذ عيّنــات الــدم والحــراس وأعــوان التربيــة فــي مجــال مكافحــة المنشــطات،

–  تنظيــم المؤتمــرات واللقــاءات واأليــام الدراســية المتعلقــة بمكافحة تعاطي المنشــطات 
والمشــاركة فيها،

– إبــرام االتفاقــات واالتفاقيــات مــع المنظمــات الوطنيــة والدوليــة فــي ميــدان مراقبــة 
ــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا، تعاطــي المنشــطات ومكافحتــه، طبق

– المشــاركة فــي إعــداد مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالوقايــة 
ــن  ــي م ــر الت ــراح كل التدابي ــا، واقت ــي الرياضــة ومكافحته ــن تعاطــي المنشــطات ف م

ــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال، شــأنها تحســين المنظومــة القانوني

– إعــداد تقريــر ســنوي حــول أنشــطة الوكالــة وإرســاله إلــى الوزيــر المكلــف بالرياضــة 
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وكــذا الوكالــة العالميــة لمكافحــة المنشــطات، طبقــا للمدّونــة العالمية لمكافحة المنشــطات 
والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجال.

الفصل الثالث
التنظيم والسير

الماّدة 7: يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس تقني.

ــراض  ــتعمال ألغ ــص االس ــح تراخي ــة من ــى لجن ــا عل ــة أيض ــر الوكال ــاّدة 8: تتوف الم
ــن. ــة طع ــة ولجن ــة تأديبي ــة ولجن عالجي

المــاّدة 9 : يحــدد التنظيــم الداخلــي للوكالــة بموجــب قــرار مشــترك بيــن الوزيــر المكلف 
بالرياضــة والوزيــر المكلــف بالماليــة والســلطة المكلفة بالوظيفــة العمومية.

المــاّدة 10: يمكــن الوكالــة أن تســتعين بخبــراء أو أشــخاص مؤهليــن فــي مجــال 
اختصاصهــا، طبقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

القسم األول
مجلس اإلدارة

المــاّدة 11: يتشــكل مجلــس اإلدارة للوكالــة الــذي يرأســه الوزيــر المكلــف بالرياضــة 
أو ممثلــه، مــن :

–  ممثل وزير الدفاع الوطني،

–  ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

–  ممثل وزير العدل، حافظ األختام،

–  ممثل الوزير المكلف بالمالية،

–  ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

–  ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية واألوقاف،

–  ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

–  ممثل الوزير المكلف بالفالحة والتنمية الريفية،

–  ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،

–  ممثل الوزير المكلف بالصحة،

–  ممثل الوزير المكلف باالتصال،
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–  ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدالنية،

–  ممثل قيادة الدرك الوطني،

–  ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية،

–  ممثل المديرية العامة المكلفة بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،

–  ممثل اللجنة الوطنية األولمبية،

–  ممثل اللجنة الوطنية شبه األولمبية،

– ممثل المركز الوطني لطب الرياضة،

–  ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات،

–  ممثل معهد باستور بالجزائر،

–  ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية،

–  ممثلين )2( منتخبين عن مستخدمي الوكالة.

يمكــن مجلــس اإلدارة أن يســتعين بــأي شــخص مــن شــأنه مســاعدته فــي أشــغاله، 
ــه. بحكــم كفاءتــه ومؤهالت

ــاري   ــوت  استش ــس اإلدارة  بص ــداوالت  مجل ــة  م ــام  للوكال ــر الع ــر المدي يحض
ــه. ــى أمانت ويتولّ

المــاّدة 12: يعيّــن أعضــاء مجلــس إدارة الوكالــة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة، بنــاء علــى اقتــراح مــن الســلطات والمنظمــات التــي يتبعونهــا، لمــدة ثــالث 

)3( ســنوات قابلــة للتجديــد.

وفــي حالــة انقطــاع عهــدة أحــد األعضــاء، يتــم اســتخالفه حســب األشــكال نفســها للمــدة 
المتبقيــة مــن العهــدة.

الماّدة 13: يتداول مجلس إدارة الوكالة، على الخصوص، فيما يأتي :

–  أهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

–  برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،

–  مشروع الميزانية التقديرية للوكالة الذي يعّده المديرالعام للوكالة،

–  مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
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–  تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،

–  مشاريع الصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات،

–  مشاريع إحداث ملحقات للوكالة،

–  قبول الهبات والوصايا،

–  اقتناء األمالك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود اإليجار للوكالة،

–  التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،

ــن  ــا م ــيرها وتمكينه ــة وس ــم الوكال ــن تنظي ــأنها أن تحس ــن ش ــرى م ــألة أخ –  كل مس
ــا. ــق أهدافه تحقي

المــاّدة 14: يجتمــع مجلــس اإلدارة، بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئيســه، فــي دورة عاديــة 
مرتيــن )2( فــي الســنة.

ويمكــن أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة إّمــا باســتدعاء مــن  رئيســه وإّمــا بطلــب 
مــن ثلثــي )3/2( أعضائــه.  

المــاّدة 15: يعــد رئيــس مجلــس اإلدارة جــدول أعمــال االجتماعــات بنــاء علــى اقتــراح 
ــل خمســة عشــر)15(  يومــا،  ــى كل عضــو قب ــة، ويرســل إل ــر العــام للوكال مــن المدي

علــى األقــل، مــن تاريــخ االجتمــاع.

ويمكــن تقليــص هــذا األجــل بالنســبة للــدورات غيــر العاديــة دون أن تقــل عــن ثمانيــة 
أيام.  )8(

ــه،  ــي )3/2( أعضائ ــس اإلدارة إالّ بحضــور  ثلث ــداوالت مجل ــاّدة 16: ال تصــح م الم
علــى األقــل.

وإذا لــم يكتمــل النصــاب، يصــح اجتمــاع مجلــس اإلدارة بعــد اســتدعاء ثــاٍن خــالل 
الثمانيــة )8( أيــام التــي تلــي تاريــخ االجتمــاع المؤجــل، ويتــداول، حينئــذ، مهمــا يكــن 

عــدد األعضــاء الحاضريــن.

ــة البســيطة ألصــوات األعضــاء  ــس اإلدارة باألغلبي ــداوالت مجل ــاّدة 17: تتخــذ م الم
ــة تســاوي عــدد األصــوات، يكــون صــوت الرئيــس مرجحــا. ــن. وفــي حال الحاضري

ــم  ــدّون مــداوالت مجلــس اإلدارة فــي محاضــرو تســجل فــي ســجل مرقّ المــاّدة 18: ت
ــه مــن رئيــس مجلــس اإلدارة. ومؤشــر علي

وترســل إلــى الســلطة الوصيــة للموافقــة عليهــا فــي أجــل ال يتجــاوز الخمســة عشــر 
)15(  يومــا التــي تلــي تاريــخ االجتمــاع.
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المــاّدة 19: تكــون مــداوالت مجلــس اإلدارة نافــذة بعــد ثالثيــن )30(   يومــا مــن تاريــخ 
إرســالها إلــى الوزيــر المكلــف بالرياضــة، مــا لــم يبلـّـغ باعتــراض صريــح فــي غضــون 

هــذا األجــل .

غيــر أنّهــا ال تكــون نافــذة إالّ بعــد الموافقــة الصريحــة للوزيــر المكلــف بالرياضــة، 
المــداوالت المتعلقــة :

–  بالتنظيم الداخلي للوكالة،

–  بمشروع الميزانية التقديرية للوكالة،

–  بمشاريع إحداث ملحقات الوكالة،

–  بمشاريع االتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي.

القسم الثاني
المدير العام

الماّدة 20: يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

المــاّدة 21: يســاعد المديــر العــام فــي أداء مهامــه أميــن عــام ورؤســاء أقســام، يعيّنــون 
بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة، بنــاء علــى اقتــراح مــن المديــر العــام 

للوكالــة.  

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

المــاّدة 22: يعيـّـن رؤســاء األقســام مــن بيــن المســتخدمين  ذوي الكفــاءات والمؤهــالت 
المطلوبــة الذيــن يثبتــون ثــالث  )3( ســنوات، علــى األقــل، مــن الممارســة الفعليــة فــي 

المجــاالت المتعلقــة بمهــام الوكالــة.

الماّدة 23: يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة.

وبهذه الصفة :

–  يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

–  ينفذ مداوالت مجلس اإلدارة،

ــس  ــى مجل ــا عل ــاباتها وعرضهم ــة وحس ــنوية للوكال ــة الس ــروع الميزاني ــد مش –  يع
اإلدارة قصــد المصادقــة،

–  يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
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–  يبرم كل عقد أو صفقة أو اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

–  يبــرم العقــود مــع الخبــراء والباحثيــن والمكونيــن والمحترفيــن الطبييــن وشــبه 
الطبييــن، للقيــام ببحــوث ودراســات قصــد إنجــاز عمليــات مراقبــة تعاطــي المنشــطات 

ــش، والتفتي

–  يعيّن في المناصب التي لم تقرر بشأنها أية طريقة أخرى للتعيين،

–  يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،

–  يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية،

–  هو اآلمر بالصرف لميزانية الوكالة.

يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه األقربين.

القسم الثالث
المجلس التقني

واقتراحــات  آراء  يبــدي  استشــاري  للوكالــة جهــاز  التقنــي  المجلــس   :24 المــاّدة 
الوكالــة. بمهــام  المرتبطــة  المســائل  فــي كل  وتوصيــات 

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

–  إبــداء الــرأي بشــأن أي مســألة تتعلــق بالمجــاالت التقنيــة المرتبطــة بمهــام الوكالــة 
وكــذا كل مســألة يعرضهــا عليــه المديــر العــام،

–  اقتراح األهداف ومباشرة تخطيط البرنامج السنوي لألنشطة التقنية للوكالة،

–  إعــداد برنامــج مشــاركة المســتخدمين فــي المؤتمــرات والنــدوات الوطنيــة والدوليــة، 
ذات الصلــة بمهــام الوكالــة،

–  تقييــم أنشــطة الوكالــة فيمــا يخــص التكويــن والبحــث فــي مجــال مراقبــة ومكافحــة 
ــى  ــاظ عل ــة البحــوث والحف ــراح مــن أجــل ترقي ــة أو اقت ــة توصي ــم أي المنشــطات وتقدي

ــن، صحــة الرياضيي

–  إبــداء رأيــه فــي البرامــج الســنوية المتعلقــة بالوقايــة والتوعيــة فــي مجــال مكافحــة 
ــة والتكوينيــة، ــة والتربوي المنشــطات، المنجــزة ضمــن الفضــاءات الرياضي

–  إبداء رأيه في برنامج التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة،

–  إبــداء الــرأي بشــأ ن مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالوقايــة 
ــر  ــع التدابي ــراح جمي ــال الرياضــة، واقت ــي مج ــا ف ــن تعاطــي المنشــطات ومكافحته م
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التــي مــن شــأنها تحســين النظــام القانونــي المعمــول بــه فــي هــذا المجــال،

–  اقتراح تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي للوكالة.

الماّدة 25: يتشكل المجلس التقني للوكالة من :

–  رؤساء أقسام الوكالة،

–  ممثل اللجنة الوطنية األولمبية،

–  ممثل اللجنة الوطنية شبه األولمبية،

–  ممثل المركز الوطني لطب الرياضة،

–  ممثل المرصد الوطني للرياضة،

– ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات،

–  ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية،

– ممثل المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني،

–  ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية،

–  ممثل المركز الوطني لعلم السموم،

–  ممثل المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية،

–  ممثل عن المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم،

–  ممثل عن االتحادية الجزائرية لرياضات الفروسية.

يمكــن المجلــس التقنــي أن يســتعين بــكل شــخص من شــأنه، بحكــم كفاءاتــه ومؤهالته 
فــي المجــاالت المرتبطــة بمهــام الوكالــة، أن يفيــده فــي أداء مهامه.

المــاّدة 26: يعيّــن أعضــاء المجلــس التقنــي بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
ــن  ــراح م ــى اقت ــاء عل ــد، بن ــة للتجدي ــنوات قابل ــالث )3( س ــا ث ــدة مدته بالرياضــة لعه

الســلطات والمنظمــات التــي يتبعونهــا.

ــة انقطــاع عهــدة أحــد األعضــاء، يتــم اســتخالفه حســب األشــكال نفســها  وفــي حال
للمــدة المتبقيــة مــن العهــدة.

المــاّدة 27: يــرأس المجلــس التقنــي عضــو ينتخبــه نظــراؤه باألغلبيــة البســيطة 
لألصــوات، لمــدة ثــالث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد.
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المــاّدة 28: يجتمــع المجلــس التقنــي كل ثالثــة )3( أشــهر، فــي دورة عاديــة، بنــاء علــى 
اســتدعاء من رئيســه.

 ويمكــن أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة إّمــا بطلــب مــن رئيســه وإّمــا مــن ثلثــي )3/2( 
أعضائه.

ــة وتســجل فــي ســجل  ــدّون أشــغال المجلــس التقنــي فــي محاضــر موقّع المــاّدة 29: ت
ــم ومؤشــر عليــه مــن رئيــس المجلــس. مرقّ

يعد المجلس التقني نظامه الداخلي ويصادق عليه.

ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة.

القسم الرابع
لجان الوكالة

المــاّدة 30: تكلــف لجنــة منــح التراخيــص لالســتعمال ألغــراض عالجيــة بالبــت فــي 
طلبــات تراخيــص اســتعمال عقاقيــر أو وســائل محظــورة ألغــراض عالجيــة وضمــان 
ــي  ــار الدول ــذا المعي ــا، وك ــول بهم ــم المعم ــا للتشــريع والتنظي ــا وســحبها، طبق متابعته

الــذي يتــم إعــداده فــي إطــار البرنامــج العالمــي لمكافحــة المنشــطات.

المــاّدة 31: تكلــف اللجنــة التأديبيــة حصريــا بالبــت فــي المخالفــات واالنتهــاكات التــي 
ــة  ــة لمكافح ــة العالمي ــا للمدّون ــطات طبق ــي المنش ــة تعاط ــد مكافح ــد قواع ــب ض ترتك

المنشــطات.

المــاّدة 32: تكلــف لجنــة الطعــن بالبــت فــي طلبــات الطعــون التــي يودعهــا كل شــخص 
ــا  ــول بهم ــم المعم ــريع والتنظي ــا للتش ــك طبق ــة، وذل ــة تأديبي ــرار لعقوب ــل ق ــون مح يك

والمتعلقيــن بمكافحــة تعاطــي المنشــطات فــي الرياضــة.

ــة، المنصــوص عليهــا  ــم وســير لجــان الوكال المــاّدة 33: تحــدد مهــام وتشــكيلة وتنظي
فــي المــواد  30 و 31 و 32 أعــاله، فــي النظــام الداخلــي للوكالــة طبقــا للمدّونــة العالميــة 

لمكافحــة المنشــطات والمعاييــر الدوليــة.

المــاّدة 34: يعيّــن أعضــاء لجــان الوكالــة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة، لمــدة ثــالث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد.

ــة أمانــة اللجــان المنصــوص عليهــا فــي  ــى الهيــاكل المختصــة للوكال المــاّدة 35: تتولّ
أحــكام هــذا المرســوم.

ــر  ــله للوزي ــاطاتها وترس ــن نش ــنوي ع ــر الس ــة التقري ــان الوكال ــد لج ــاّدة 36: تع الم
المكلــف بالرياضــة.



59

الفصل الرابع
أحكام مالية

الماّدة 37: تشتمل ميزانية الوكالة على باب لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :

–  اإلعانات الممنوحة من الدولة،

–  المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،

–  مساهمات المؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة،

–  الهبات والوصايا،

–  كل الموارد األخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

في باب النفقات :

–  نفقات التسيير،

–  نفقات التجهيز،

–  كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.

المــاّدة 38: تعــرض ميزانيــة الوكالــة التــي يحّضرهــا المديــر العــام ويصــادق عليهــا 
ــف  ــر المكل ــي والوزي ــر الوص ــن الوزي ــتركة بي ــة المش ــى الموافق ــس اإلدارة، عل مجل

ــة. بالمالي

المــاّدة 39: تمســك محاســبة الوكالــة طبقــا لقواعــد المحاســبة العموميــة، ويســند تــداول 
األمــوال إلــى عــون محاســب يعيّنــه أو يعتمــده الوزيــر المكلــف بالماليــة، طبقــا للتشــريع 

والتنظيــم المعمــول بهمــا.

ــه الوزيــر المكلــف  المــاّدة 40: يمــارس المراقبــة الماليــة للوكالــة، مراقــب مالــي يعيّن
بالماليــة.

المــاّدة 41: ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

ــنة  ــر س ــق   22 نوفمب ــام  1442 المواف ــي ع ــع الثان ــي 6 ربي ــر ف ــّرر بالجزائ ح
.2020

عبد العزيز جراد
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ــع الثانــي عــام  1442  2-23 - مرســوم  تنفيــذي رقــم 20-346  مــؤرخ  فــي 6 ربي
ــي  ــر الوطن ــم  المخب ــر ســنة 2020 ، يتضمــن إعــادة تنظي ــق 22 نوفمب المواف

ــه. لكشــف تعاطــي المنشــطات ومكافحت

- - - -   

إّن الوزير األول،

–  بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

–  وبناء على الدستور، السيما المادتان 99-4 و 143) الفقرة2  منه(،

ــام 1406   ــى ع ــادى األول ــي 22 جم ــؤرخ ف ــم 88-01  الم ــون رق ــى القان – وبمقتض
الموافــق 12 ينايــر ســنة 1988 والمتضمــن القانــون التوجيهــي للمؤسســات العموميــة 

ــه، المعــدل، ــث من ــة، الســيما الفصــل الثال االقتصادي

ــم 90-21 المــؤرخ فــي 24 محــرم عــام1411 الموافــق 15  ــون رق – وبمقتضــى القان
ــة، المعــدل والمتمــم، ــق بالمحاســبة العمومي غشــت ســنة 1990 والمتعل

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23  
يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا، الســيما 

المــادة 117 منــه،

ــق  ــي 25 رمضــان عــام 1439 المواف ــؤرخ ف ــم 18-07 الم ــون رق – وبمقتضــى القان
ــي مجــال معالجــة  ــن ف ــة األشــخاص الطبيعيي ــق بحماي ــو ســنة 2018 والمتعل 10 يوني

ــع الشــخصي، ــات ذات الطاب المعطي

ــق 2  ــام 1439 المواف ــوال ع ــي 18 ش ــؤرخ ف ــم 18-11 الم ــون رق – وبمقتضــى القان
ــم، ــدل والمتم ــق بالصحــة، المع ــو ســنة 2018 والمتعل يولي

ــي 9 شــعبان عــام 1427  ــم 06-301 المــؤرخ ف – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
الموافــق  2ســبتمبر ســنة 2006 والمتضمــن التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 
المنشــطات فــي مجــال الرياضــة، المحــررة فــي باريــس يــوم 18 نوفمبــر ســنة 2005،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  19-370 المــؤّرخ فــي أول جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019  والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،

ــام  ــدة ع ــي أول ذي القع ــؤّرخ ف ــم  20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يونيــو ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل 

ــم، والمتّم

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  91-313 المــؤرخ فــي 28 صفــر عــام 1412 
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الموافــق 7 ســبتمبر ســنة 1991 الــذي يحــدد إجــراءات المحاســبة التــي يمســكها 
اآلمــرون بالصــرف والمحاســبون العموميــون وكيفياتهــا ومحتواهــا، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم06 -  434 المــؤرخ فــي5  ذي القعــدة عــام 1427 
الموافــق 26 نوفمبــر ســنة 2006 والمتضمــن إنشــاء المخبــر الوطنــي لكشــف تعاطــي 

المنشــطات ومكافحتــه وتنظيمــه وســيره،

ــام 1436  ــر ع ــي 4 صف ــؤرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
ــة  ــات الرياضي ــم االتحادي ــات تنظي ــذي يحــدد كيفي ــر ســنة 2014 ال ــق 27 نوفمب المواف

ــا األساســي النموذجــي، ــذا قانونه ــة وســيرها وك الوطني

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي21  جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

ــي عــام  ــع الثان ــي 6  ربي ــم  20-345 المــؤرخ ف ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1442 الموافــق 22 نوفمبــر ســنة 2020 الــذي يحــدد مهــام الوكالــة الوطنيــة لمكافحــة 

المنشــطات وتنظيمهــا وســيرها،

يرسم ما يأتي :

المــاّدة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 117 )المطــة 10( مــن القانــون رقــم 05-13 
ــق  ــنة 2013 والمتعل ــو س ــق 23  يولي ــام 1434 المواف ــان ع ــي 14 رمض ــؤرخ ف الم
ــادة  ــى إع ــذا المرســوم إل ــدف ه ــا، يه ــة وتطويره ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني بتنظي
تنظيــم المخبــر الوطنــي لكشــف تعاطــي المنشــطات ومكافحتــه، المنشــأ بموجــب 
المرســوم التنفيــذي رقــم  06-434 المــؤرخ فــي 5 ذي القعــدة عــام 1427 الموافــق 26 

ــاله. ــور أع ــنة 2006 والمذك ــر س نوفمب

الفصل األول
أحكام عامة

المــاّدة 2: يأخــذ المخبــر الوطنــي لكشــف تعاطــي المنشــطات ومكافحته تســمية “المخبر 
الوطنــي لكشــف تعاطــي المنشــطات”، ويدعــى في صلــب النــص “المخبر”.

ــة  ــع بالشــخصية المعنوي ــع إداري يتمت ــة ذات طاب ــة عمومي ــر مؤسس ــاّدة 3: المخب الم
ــي. ــتقالل المال واالس

الماّدة 4 : يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.

الماّدة 5: يحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر.
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المــاّدة 6: يمكــن إنشــاء ملحقــات للمخبــر بموجــب قــرار مشــترك بيــن الوزيــر المكلــف 
بالماليــة والوزيــر المكلــف بالرياضــة والســلطة المكلفــة بالوظيفــة العموميــة.

المــاّدة 7: يتولّــى المخبــر مهمــة القيــام بالتحاليــل وضمــان الكشــف عــن العقاقيــر 
والوســائل المحظــورة فــي تعاطــي المنشــطات فــي مجــال الرياضــة وكــذا تســيير العتــاد 

الــالزم إلنجــاز مهامــه.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

–  التكفــل بمجمــوع أعمــال التحاليــل والكشــف والبحــث والخبــرة والتجــارب فــي مجــال 
تعاطي المنشــطات،

–  تكييــف مناهــج وتقنيــات الكشــف عــن تعاطــي المنشــطات، مــع المعطيــات التقنيــة 
والعلميــة الحاليــة،

– إنجــاز و/أو المســاهمة فــي إنجــاز مناهــج وتقنيــات جديــدة لكشــف المــواد أو العقاقيــر 
ــي  ــر المنشــطة أو الت ــذا جرعــة العقاقي المســتعملة ألغــراض تعاطــي المنشــطات، وك

تخفــي اســتعمال المــواد التــي تحتــوي علــى هــذه الخاصيــة،

–  وضــع وتنفيــذ خطــة مســار للعمــل مــن أجــل تخزيــن العيّنــات والتخلــص منهــا وفقــا 
للتنظيــم المعمــول بــه،

–  مسك قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به،

ــيّرة  ــج المس ــس والمناه ــة الخاصــة بالمقايي ــة والعلمي ــات التقني ــك للمعلوم ــك بن –  مس
ــل  ــيما تحلي ــا، الس ــة وتحيينه ــال الرياض ــي مج ــطات ف ــي المنش ــف تعاط ــة كش لعملي

ــا، ــليم نتائجه ــات وتس العيّن

–  تنظيــم تكويــن المســتخدمين والمشــاركة فــي األشــغال العلميــة والتقنيــة مــع الهيئــات 
الوطنيــة والدوليــة التابعــة لمجــال اختصاصــه،

 –تســيير وحفــظ وصيانــة التجهيــزات والعتــاد والمنشــآت القاعديــة التــي يتوفــر عليهــا 
المخبــر،

–  إبــرام المخبــر، فــي حــدود مهامــه، اتفاقيــات التعــاون مــع الهيئــات األجنبيــة المماثلــة 
والمنظمــات الدوليــة وفقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

المــاّدة 8: يمكــن المخبــر أن ينجــز تحاليــل فــي شــكل أداء خدمــات، تكــون موضــوع 
ــة  ــة واللجــان األولمبي ــة الدولي ــة األولمبي ــة واللجن ــدول األجنبي ــن ال ــب م ــات بطل اتفاقي
الوطنيــة واالتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة أو األجنبيــة وكــذا المنظمــات الدوليــة 

ــطات. ــي المنش ــة تعاط ــال مكافح ــي مج ــطة ف الناش
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الفصل الثاني
التنظيم والسير

الماّدة 9: يسيّر المخبر مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزّود بمجلس تقني.

ــر  ــن الوزي ــترك بي ــرار مش ــب ق ــر بموج ــي للمخب ــم الداخل ــدد التنظي ــاّدة 10: يح الم
المكلــف بالرياضــة والوزيــر المكلــف بالماليــة والســلطة المكلفــة بالوظيفــة العموميــة.

القسم األول
مجلس اإلدارة

الماّدة 11: يضم مجلس اإلدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله :

–  ممثل وزير الدفاع الوطني،

–  ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

–  ممثل الوزير المكلف بالمالية،

–  ممثل الوزير المكلف بالصحة،

–  ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

–  ممثل الوزير المكلف بالفالحة والتنمية الريفية،

–  ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدالنية،

– ممثل المديرية العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،

– ممثل اللجنة الوطنية األولمبية،

– ممثل اللجنة الوطنية شبه األولمبية،

– ممثل المركز الوطني لطب الرياضة،

– ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات،

– ممثل )1( منتخب من بين مستخدمي المخبر،

– ممثل المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني،

–  ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية،

–  ممثل المركز الوطني لعلم السموم،

– ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
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يمكــن أن يســتعين مجلــس اإلدارة بــأي شــخص مــن شــأنه، بحكــم كفاءتــه ومؤهالته، 
أن يســاعده في أشــغاله.

يشــارك المديــر العــام للمخبــر فــي أشــغال مجلــس اإلدارة بصــوت استشــاري ويتولّى 
أمانته.

المــاّدة 12: يعيّــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة بنــاء علــى اقتــراح الســلطات والمنظمــات التــي يتبعونهــا لعهــدة مدتهــا ثــالث 

ــد. ــة للتجدي ــنوات قابل )3( س

ــة انقطــاع عهــدة أحــد األعضــاء، يتــم اســتخالفه حســب األشــكال نفســها  وفــي حال
للمــدة المتبقيــة مــن العهــدة .

الماّدة 13: يتداول مجلس اإلدارة، على الخصوص، فيما يأتي :

–  أهداف المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

–  مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للمخبر،

–  مشروع الميزانية التقديرية للمخبر وحساباته،

–  مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،

–  جداول تعداد مستخدمي المخبر،

–  مشاريع الصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات،

–  مشاريع إحداث الملحقات للمخبر،

–  قبول الهبات والوصايا،

–  اقتناء األمالك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود إيجار،

–  التقرير السنوي عن نشاطات المخبر،

ــجيع  ــر وتش ــير المخب ــم وس ــين تنظي ــأنها تحس ــن ش ــي م ــرى الت ــائل األخ –  كل المس
ــه. ــاز مهام إنج

المــاّدة 14: يجتمــع مجلــس اإلدارة فــي دورة عاديــة مرتيــن )2( فــي الســنة، بنــاء علــى 
اســتدعاء مــن رئيســه.

ويمكــن أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة إّمــا بطلــب مــن رئيســه وإّمــا بطلــب مــن 
ثلثــي)3/2( أعضائــه. 
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ــى  ــاء عل ــات بن ــال االجتماع ــدول أعم ــس اإلدارة ج ــس مجل ــد رئي ــاّدة 15: يع الم
اقتــراح المديــر العــام للمخبــر ويرســله لــكل عضــو، قبــل خمســة عشــر  )15( يومــا، 

ــخ االجتمــاع. ــل، مــن تاري ــى األق عل

ويمكــن تقليــص هــذا األجــل بالنســبة للــدورات غيــر العاديــة دون أن يقــل عــن ثمانيــة 
أيام.  )8(

الماّدة 16: ال تصح مداوالت مجلس اإلدارة إالّ بحضور األغلبية البسيطة ألعضائه.

وإذا لــم يكتمــل النصــاب، يصــح اجتمــاع مجلــس اإلدارة بعــد اســتدعاء ثــاٍن خــالل 
الثمانيــة )8( أيــام التــي تلــي تاريــخ االجتمــاع المؤجــل، ويتــداول، حينئــذ، مهمــا يكــن 

عــدد األعضــاء الحاضريــن.

تتخــذ مــداوالت مجلــس اإلدارة باألغلبيــة البســيطة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن. 
وفــي حالــة تســاوي عــدد األصــوات، يكــون صــوت الرئيــس مرجحــا.

ــدّون مــداوالت مجلــس اإلدارة فــي محاضــر وتســجل فــي ســجل مرقــم  المــاّدة 17: ت
ــه مــن رئيــس مجلــس اإلدارة. ومؤشــر علي

ــي أجــل أقصــاه الخمســة عشــر  ــا ف ــة عليه ــة للموافق ــلطة الوصي ــى الس وترســل إل
ــاع. ــخ االجتم ــي تاري ــي تل ــوم الت )15( ي

تكــون مــداوالت مجلــس اإلدارة نافــذة بعــد ثالثيــن )30( يوما من تاريخ إرســالها إلى 
الوزيــر المكلــف بالرياضــة، مــا لــم يبلـّـغ باعتــراض صريــح فــي غضــون هــذا األجــل.

القسم الثاني
المدير العام

ــن  ــراح م ــى اقت ــاء عل ــوم بن ــب مرس ــر بموج ــام للمخب ــر الع ــن المدي ــاّدة 18: يعيّ الم
ــه. ــول ب ــم المعم ــا للتنظي ــة، وفق ــف بالرياض ــر المكل الوزي

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

المــاّدة 19:  يختــار المديــر العــام مــن بيــن المســتخدمين ذوي تكويــن علمــي يتناســب 
ــن بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف  مــع نــوع المنصــب، ويســاعده أميــن عــام يعيّ

بالرياضــة.

الماّدة 20:  يتولّى المدير العام السير الحسن للمخبر.

وبهذه الصفة :

–  يمثل المخبر أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
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–  ينفذ مداوالت مجلس اإلدارة،

–  يعــد مشــروع الميزانيــة الســنوية للمخبــر وحســاباته ويعرضهمــا علــى مجلــس 
اإلدارة قصــد المصادقــة،

–  يعّد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،

– يبرم كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

–  يعيّن في المناصب التي لم تقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،

–  يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المخبر،

–  يعّد التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، ويرسله إلى السلطة الوصية.

وهو اآلمر بالصرف لميزانية المخبر.

 يمكن المدير العام تفويض إمضائه،تحت مسؤوليته، إلى مساعديه األقربين.
القسم الثالث

المجلس التقني

المــاّدة 21: المجلــس التقنــي جهــاز استشــاري يكلــف بإبــداء اآلراء واالقتراحــات 
والتوصيــات فــي كل المســائل ذات الطابــع العلمــي والتقنــي المرتبطــة بمهــام المخبــر.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

–  إبداء الرأي في أي مسألة يعرضها عليه المدير العام،

–  اقتــراح برنامــج لمشــاركة المســتخدمين العلمييــن فــي المؤتمــرات والنــدوات الوطنية 
والدولية،

–  تقييم أنشطة المخبر في مجال التكوين والبحث،

–  اقتراح تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي للمخبر،

–  المساهمة في تطوير مناهج التحليل والكشف عن تعاطي المنشطات،

–  إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.

الماّدة 22: يضم المجلس التقني للمخبر :

–  المسؤول عن كل هيكل تقني وعلمي للمخبر،

ــة  ــه عالق ــذي ل ــي ال ــع العلم ــن المجتم ــن بي ــام م ــر الع ــا المدي ــن )2( يعيّنهم –  خبيري
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ــر، ــام المخب بمه

–  محللين )2( يعيّنهما المدير العام من بين مستخدمي المخبر.

 يمكــن المجلــس التقنــي أن يســتعين بــأي شــخص، بحكــم كفاءاتــه ومؤهالتــه، مــن 
شــأنه أن يســاعده فــي أشــغاله.

ــام  ــر الع ــن المدي ــراح م ــى اقت ــاء عل ــي، بن ــس التقن ــن أعضــاء المجل ــاّدة 23 : يعيّ الم
ــد. ــة للتجدي ــنوات قابل ــالث )3( س ــا ث ــدة مدته ــر، لعه للمخب

تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجلــس التقنــي بموجــب قــرار مــن الوزيــر 
المكلــف بالرياضــة.

وفــي حالــة انقطــاع عهــدة أحــد أعضــاء المجلــس، يتــم اســتخالفه حســب األشــكال 
نفســها للمــدة المتبقيــة مــن العهــدة.

المــاّدة  24: يــرأس المجلــس التقنــي عضــو ينتخبــه نظــراؤه باألغلبيــة البســيطة 
لألصــوات، لمــدة ثــالث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد.

المــاّدة 25: يجتمــع المجلــس التقنــي كل ثالثــة )3( أشــهر علــى األقــل، فــي دورة عاديــة 
بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئيســه،

ويمكنــه أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة إّمــا بطلــب مــن رئيســه و إمــا بطلــب مــن 
ثلثــي )3/2( أعضائــه. 

ــم ومؤشــر  ــي ســجل مرقّ ــي محاضــر وتســجل ف ــي ف ــس التقن ــدّون أشــغال المجل ت
ــس. ــس المجل ــن رئي ــه م علي

يعــّد المجلــس التقنــي تقريــرا ســنويا عــن نشــاطاته، ويرســله إلــى الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة.

الفصل الثالث
أحكام مالية

الماّدة 26: تشتمل ميزانية المخبر على باب لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات :

–  اإلعانات الممنوحة من طرف الدولة،

–  المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،

–  مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
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–  الهبات والوصايا،

–  كل الموارد األخرى المرتبطة بنشاط المخبر.

في باب النفقات :

–  نفقات التسيير،

–  نفقات التجهيز،

–  كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.

المــاّدة 27: تعــرض ميزانيــة المخبــر التــي يحّضرهــا المديــر العــام ويصــادق عليهــا 
مجلــس اإلدارة، علــى الموافقــة المشــتركة للوزيــر المكلــف بالرياضــة والوزيــر المكلف 

بالماليــة.

المــاّدة 28: تمســك محاســبة المخبــر طبقــا لقواعــد المحاســبة العموميــة، ويســند تــداول 
األمــوال إلــى عــون محاســب يعيّنــه أو يعتمــده الوزيــر المكلــف بالماليــة طبقــا للتشــريع 

والتنظيــم المعمــول بهمــا.

ــف  ــر المكل ــه الوزي ــي يعيّن ــب مال ــر مراق ــة للمخب ــة المالي المــاّدة 29: يمــارس المراقب
ــة. بالمالي

ــوم  ــكام المرس ــيما أح ــوم، الس ــذا المرس ــة له ــكام المخالف ــى كل األح ــاّدة 30: تلغ الم
التنفيــذي رقــم 06-434  المــؤرخ فــي 5 ذي القعــدة عــام 1427 الموافــق 26 نوفمبــر 
ســنة 2006 والمتضمــن إنشــاء المخبــر الوطنــي لكشــف تعاطــي المنشــطات ومكافحتــه 

وتنظيمــه وســيره.

المــاّدة 31: ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

ــنة  ــر س ــق  22 نوفمب ــام 1442 المواف ــي ع ــي 6 ربيــع الثان ــر ف ــّرر بالجزائ ح
.2020

عبد العزيز جراد
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ــام  1442  ــي ع ــع الثان ــي 6 ربي ــؤرخ ف ــم  20-347 م ــذي رق ــوم تنفي 2-24 - مرس
الموافــق 22 نوفمبــر ســنة 2020، يتضمــن إحــداث مؤسســة تســيير للمرّكــب 

ــا وســيرها. ــزي وزو وتنظيمه الرياضــي بتي

- - - -  

إّن الوزير األول،

–  بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

–  وبناء على الدستور، ال سيما المادتان  99-4 و 143 )الفقرة 2( منه،

– وبمقتضــى األمــر رقــم 75-59 المــؤرخ فــي 20 رمضــان عــام 1395 الموافــق 26 
ســبتمبر ســنة 1975 والمتضمــن القانــون التجــاري، المعــد ّل و المتمــم،

ــام 1408  ــى ع ــادى األول ــي 22 جم ــؤرخ ف ــم 88-01  الم ــون رق ــى القان – وبمقتضــ
الموافــق 12 ينايــر ســنة 1988 والمتضمــن القانــون التوجيهــي للمؤسســات العموميــة 

ــه، ــاب الثالــث من ــة، الســيما الب االقتصادي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 90-11 المــؤرخ فــي 26 رمضــان عــام 1410 الموافــق 21 
أبريــل ســنة 1990 والمتعلــق بعالقــات العمــل، المعــدّ ل و المتمــم، 

ــام 1411  ــى ع ــادى األول ــي 14 جم ــؤرخ ف ــم 90-30  الم ــون رق ــى القان – وبمقتض
ــد ّل  ــة، المع ــالك الوطني ــون األم ــن قان ــنة 1990 والمتضم ــمبر س ــق أول ديس المواف

ــم ،  والمتم

ــق 17  ــام 1416 المواف ــر ع ــي 19 صف ــؤرخ ف ــم 95-20 الم ــر رق – وبمقتضــى األم
ــحاسبة، المعــّدل و المتمــم،  ــس المـ ــق بمجل ــو ســنة 1995 والمتعل يولي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 07-11 المــؤرخ فــي 15 ذي القعــدة عــام 1428 الموافــق 
25 نوفمبــر ســنة 2007 والمتضمــن النظــام المـــحاسبي المالــي، 

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23  
يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا، 

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-370 المــؤرخ فــي أّول جمــادى األولــى عــام 
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول، 

ــام  ــدة ع ــي أّول ذي القع ــؤرخ ف ــم 20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يــونــيـــو سنـــة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، 

ــم،  ــدل و المتم المّع
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 96-431 المــؤرخ فــي 19 رجــب عــام 1417 
الموافــق 30 نوفمبــر ســنة 1996 والمتعلــق بكيفيــات تعييــن محافظــي الحســابات فــي 
ــة  ــث والتنمي ــز البح ــاري ومراك ــي والتج ــع الصناع ــة ذات الطاب ــات العمومي المؤسس
وهيئــات الضمــان االجتماعــي والدواويــن العموميــة ذات الطابــع التجــاري وكــذا 

ــتقلة،  ــر المس ــة غي ــات العمومي المؤسس

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 12-427 المــؤرخ فــي  2 صفرعــام 1434 
الموافــق 16 ديســمبر ســنة 2012 الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك 

العموميــة والخاصــة التابعــة للدولــة،  

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى األولى عام 1437 
الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب والرياضــة، 

يرسم ما يأتي :

المــاّدة األولــى : يهــدف هــذا المرســوم إلــى إحــداث مؤسســة تســيير للمرّكــب الرياضــي 
بتيــزي وزو وتنظيمهــا وســيرها، التــي تدعــى فــي صلــب النص“المؤسســة”.

الفصل األول
أحكام عامة

ــة ذات  ــة عمومي ــزي وزو مؤسس ــي بتي ــب الرياض ــيير المرك ــة تس ــاّدة 2: مؤسس الم
ــي. ــتقالل المال ــة واالس ــخصية المعنوي ــع بالش ــاري، تتمت ــي وتج ــع صناع طاب

تســيّر المؤسســة طبقــا للقواعــد المطبقــة علــى اإلدارة فــي عالقتهــا مــع الدولــة، وتعــد 
تاجــرة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر.

الماّدة 3: توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.

الماّدة 4: يحدد مقر المؤسسة بمدينة تيزي وزو.

المــاّدة 5: تتولــى المؤسســة، فــي إطــار مســاهمتها فــي تطويــر األنشــطة البدنيــة 
ــة  ــآت الرياضي ــل المنش ــة مجم ــيير وصيان ــتغالل وتس ــان اس ــة ضم ــة، مهم والرياضي

ــا. ــكل ممتلكاته ــي تش ــة الت ــة لالســتقبال والمرافق والهيــاكل القاعدي

وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :

ــيط  ــم والتنش ــاكل التنظي ــرف هي ــت تص ــا تح ــة وتجهيزاته ــآتها القاعدي ــع منش – وض
الرياضييــن قصــد ضمــان التحضيــر لفائــدة مختلــف الفــرق والفئــات الرياضيــة وإيوائهم 

وإطعامهــم واســترجاع قواهــم،

ــة  ــة والترفيهي ــرات الرياضي ــات والتظاه ــي للمنافس ــادي والتقن ــم الم ــان التنظي – ضم
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ــآتها، ــل منش ــي تجــرى داخ ــات الت ــذا التربصــات والتجمع وك

– ضمان خدمات داخل وحداتها في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي،

ــة  ــاكل القاعدي ــة والهي ــآت الرياضي ــوع المنش ــة مجم ــظ وصيان ــيير وحف ــان تس – ضم
ــا، ــكل ممتلكاته ــي تش ــة الت ــتقبال والمرافق لالس

ــتعمال  ــر اس ــروط ومعايي ــوص بش ــى الخص ــة عل ــات المرتبط ــكل الدراس ــام ب – القي
وتســيير المنشــآت الرياضيــة،

ــآت  ــي المنش ــه ف ــف ومكافحت ــن العن ــة م ــرية للوقاي ــة والبش ــائل التقني ــع الوس –  وض
ــا، ــة لممتلكاته التابع

– تنســيق أعمــال وتدابيــر الوقايــة مــن العنــف ومكافحتــه في المنشــآت التابعــة لممتلكاتها 
باالتصــال مــع المصالح والهيــاكل والفاعليــن المعنيين،

– وضــع خدمــات منشــآتها الرياضيــة وهياكلهــا القاعديــة لالســتقبال والمرافقــة تحــت 
تصــرف الجمهــور فــي إطــار الممارســة الرياضيــة الترفيهيــة وتشــجيع الوصــول إليهــا 

بالنســبة لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة،

–  تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية،

– ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،

–  تســويق المســاحات اإلشــهارية الموجــودة فــي المنشــآت الرياضيــة وكــذا فــي ملحقات 
وحداتها،

–  وضــع مصلحــة تذاكــر والقيــام ببيــع التذاكــر وســندات الدخــول لمنشــآت المؤسســة، 
الســيما بمناســبة إجــراء األحــداث والمنافســات والتظاهــرات الرياضيــة،

المبــادرة بــكل األعمــال االســتثمارية المنتجــة للســلع والخدمــات ذات العالقــة   –
بموضوعهــا،

–  وضــع منشــآتها الرياضيــة وهياكلهــا لالســتغالل مــن طــرف الغيــر وفــق األشــكال 
التعاقديــة.

المــاّدة 6 : تضمــن المؤسســة مهمــة الخدمــة العموميــة طبقــا لدفتــر الشــروط الملحــق 
بهــذا المرســوم.

ــة  ــات المتعلق ــود واالتفاقي ــات والعق ــع االتفاق ــرام جمي ــة بإب ــول المؤسس ــاّدة 7: تخ الم
بهدفهــا مــع أي إدارة أو هيئــة عموميــة أو خاصــة ضمــن احتــرام القوانيــن واألنظمــة 

المعمــول بهــا.
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الفصل الثاني
التنظيم والسير

الماّدة 8: يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.

ــف  ــر المكل ــن الوزي ــرار م ــب ق ــة بموج ــي للمؤسس ــم الداخل ــدد التنظي ــاّدة 9: يح الم
بالرياضــة، بعــد مداولــة مجلــس اإلدارة.

المــاّدة 10: تحــدد المشــتمالت الماديــة للمؤسســة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة.

القسم األول

مجلس اإلدارة

الماّدة 11: يتشكل مجلس اإلدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :

–  ممثل وزير الدفاع الوطني،

–  ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

–  ممثل الوزير المكلف بالمالية،

–  ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

–  ممثل والي تيزي وزو،

–  المدير العام للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،

ــة  ــوزارة المكلف ــيير بال ــة التس ــة ومراقب ــائل العام ــة والوس ــف بالمالي ــر المكل –  المدي
بالرياضــة،

–  ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة،

–  رئيس اللجنة الوطنية األولمبية أو ممثله،

–  رئيس اللجنة الوطنية شبه األولمبية أو ممثله،

–  رئيسي )2( اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،

–  رئيس  )1( للجنة المناصرين يعيّنه الوزير المكلف بالرياضة،

–  ممثل )1(  منتخب عن مستخدمي المؤسسة.

يمكن مجلس اإلدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
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يشارك المدير العام في أشغال مجلس اإلدارة بصوت استشاري ويتولّى أمانته.

المــاّدة 12: يعيّــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالرياضــة، بنــاء علــى اقتــراح مــن الســلطات والمنظمــات التــي يتبعونها،لمــدة ثالث)3(  

ــد. ــة للتجدي ســنوات قابل

وفــي حالــة انقطــاع عهــدة أحــد أعضــاء المجلــس، يتــم اســتخالفه حســب األشــكال 
نفســها للمــدة المتبقيــة مــن العهــدة.

ــى  ــا، عل ــول به ــة المعم ــن واألنظم ــا للقواني ــس اإلدارة طبق ــداول مجل ــاّدة 13: يت الم
ــي : ــا يأت ــوص فيم الخص

–  مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،

–  ميزانية المؤسسة وحساباتها،

–  برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،

–  حصائل السنة المالية المنصرمة،

–  مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة،

–  توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة،

–  إبرام عقود االقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،

–  مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،

–  مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،

–  الصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات،

–  قبول أو رفض الهبات والوصايا،

–  تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،

–  االتفاقية الجماعية للمستخدمين،

–  إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأسمال في شركات تجارية،

–  التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،

–  كل مســألة أخــرى مــن شــأنها تحســين تنظيــم المؤسســة وســيرها وتشــجيعها علــى 
تحقيــق أهدافهــا.
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المــاّدة 14: يجتمــع مجلــس اإلدارة فــي دورة عاديــة مرتيــن )2(  فــي الســنة، بنــاء علــى 
اســتدعاء مــن رئيســه الــذي يحــدد جــدول أعمــال االجتماعــات بنــاء علــى اقتــراح المدير 

ــة. العام للمؤسس

ويمكــن أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة بطلــب إّمــا مــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة 
وإّمــا مــن المديــر العــام للمؤسســة أو مــن ثلثــي )3/2( أعضائــه .

ــة  ــل خمس ــاء قب ــى األعض ــال إل ــدول األعم ــة بج ــتدعاءات المصحوب ــل االس ترس
عشــر  )15( يومــا، علــى األقــل، مــن تاريــخ االجتمــاع. ويمكــن أن يقلــص هــذا األجــل 

ــام. بالنســبة إلــى الــدورات غيــر العاديــة دون أن يقــل عــن ثمانيــة )8( أي

المــاّدة 15 : ال تصــح مــداوالت مجلس اإلدارة إالّ بحضور )3/2( أعضائه، على األقل. 

وإذا لــم يكتمــل النصــاب، يعقــد اجتمــاع جديــد خــالل أجــل الثمانيــة )8( أيــام التــي 
تلــي تاريــخ االجتمــاع المؤجــل. وفــي هــذه الحالــة، تصــح المــداوالت مهمــا يكــن عــدد 

األعضــاء الحاضريــن.

ــة البســيطة ألصــوات األعضــاء  ــس اإلدارة باألغلبي ــداوالت مجل ــاّدة 16: تتخــذ م الم
ــن. الحاضري

وفي حالة تساوي عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

ــدّون مــداوالت مجلــس اإلدارة فــي محاضــر تســجل فــي ســجل خــاص  المــاّدة 17: ت
ــس اإلدارة. ــه رئيــس مجل ــه ويؤشــر علي يوقّع

وتعــرض مــداوالت مجلــس اإلدارة علــى الوزيــر المكلــف بالرياضــة ليوافــق عليهــا 
فــي أجــل الثمانيــة )8( أيــام التــي تلــي تاريــخ االجتمــاع.

المــاّدة 18: تكــون مــداوالت مجلــس اإلدارة نافــذة بعــد ثالثيــن )30( يومــا مــن إرســالها 
ــف  ــر المكل ــن الوزي ــح م ــراض صري ــاك اعت ــن هن ــم يك ــا ل ــة، م ــلطة الوصي ــى الس إل

ــغ خــالل هــذا األجــل. بالرياضــة يبلّ

غيــر أنهــا ال تكــون نافــذة المــداوالت المتعلقــة بميزانيــة المؤسســة وحســاباتها 
ومشــاريع برنامــج اســتثماراتها وتهيئتهــا وتجهيزهــا وتوســيعها وكــذا مشــاريع اقتنــاء 
ــة. ــف بالرياض ــر المكل ــن الوزي ــة م ــة الصريح ــد الموافق ــا إالّ بع ــارات وتأجيره العق

القسم الثاني
المدير العام

الماّدة 19: يعيّن المدير العام  للمؤسسة  بموجب  مرسوم، وفقا  للتنظيم  المعمول به.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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الماّدة 20: يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

–  تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

–  تنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة وتحضير اجتماعاته،

–  إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،

–  تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،

–  األمر بصرف نفقات المؤسسة،

–  إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به،

–  السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،

–  إعداد برنامج والحصيلة السنوية ألعمال المؤسسة،

–  تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ماعدا المستخدمين الذين تقّرر نمط آخر لتعيينهم،

–  ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،

ــف  ــر المكل ــى الوزي ــاله إل ــة وإرس ــطة المؤسس ــن أنش ــنوي ع ــر الس ــداد التقري –  إع
بالرياضــة بعــد مصادقــة مجلــس اإلدارة.

يمكــن المديــر العــام أن يفــّوض، تحــت مســؤوليته وفــي حــدود صالحياتــه، إمضــاءه 
إلــى مســاعديه.

الفصل الثالث
أحكام مالية

ــي 31 ديســمبر  ــل ف ــي وتقف ــي أول جانف ــة للمؤسســة ف ــح الســنة المالي المــاّدة 21: تفتت
مــن كل ســنة.

المــاّدة 22 : تمســك محاســبة المؤسســة حســب الشــكل التجــاري، طبقــا للتشــريع 
والتنظيــم المعمــول بهمــا.

الماّدة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :

–  المداخيــل الناتجــة خصوصــا عــن تنظيــم مختلــف األحــداث والتظاهــرات والعروض 
والمنافســات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسســة وكذا عن الخدمات التي تقدمها،
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–  المداخيــل الناتجــة عــن تســويق مســاحات اإلشــهار الموجــودة في المنشــآت الرياضية 
التابعة للمؤسســة،

–  مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،

–  المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،

–  مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،

–  الهبات والوصايا،

–  كل الموارد األخرى الناتجة عن نشاطاتها.

في باب النفقات :

–  نفقات التسيير،

–  نفقات االستثمار والتجهيز،

–  كل النفقات األخرى الالزمة لتحقيق أهدافها.

المــاّدة 24: يعــرض مشــروع الميزانيــة وحســابات االســتغالل التــي يعدهــا المديــر العام 
للمؤسســة، بعــد المداولــة عليهــا مــن مجلــس اإلدارة، علــى موافقــة الســلطات المعنيــة، 

طبقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

المــاّدة 25: يرســل المديــر العــام للمؤسســة إلــى الســلطات المعنيــة الحصائــل وحســابات 
ــذا  ــابات وك ــظ الحس ــر محاف ــنة وتقري ــة الس ــج نهاي ــص نتائ ــرارات تخصي ــج وق النتائ
التقريــر الســنوي عــن نشــاطات الســنة المنصرمــة مصحوبــة بــآراء وتوصيــات مجلــس 

اإلدارة ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي التنظيــم المعمــول بــه.

ــة حســابات المؤسســة  ــظ أو عــدة محافظــي حســابات مراقب ــى محاف ــاّدة 26:  يتولّ الم
ــا. ــم المعمــول بهم ــا للتشــريع والتنظي ــا طبق ــق عليه والتصدي

المــاّدة 27: تســتفيد المؤسســة مــن مخصــص مالــي أّولــي يحــدد مبلغــه بموجــب قــرار 
مشــترك بيــن الوزيــر المكلــف بالماليــة والوزيــر المكلــف بالرياضــة.

المــاّدة 28: ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
. الّشــعبيّة  الّديمقراطيّــة 

حّرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.

عبد العزيز جرا د
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الملحق
دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها

مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو

ــة  ــة العمومي ــات الخدم ــد تبع ــى تحدي ــذا إل ــروط ه ــر الش ــدف دفت ــى : يه ــاّدة األول الم
الموضوعــة علــى عاتــق مؤسســة تســيير المركــب الرياضــي بتيــزي وزو التــي تدعــى 
فــي صلــب النــص “المؤسســة”، وكــذا شــروط وكيفيــات تنفيذهــا، تطبيقــا للمــادة 6 مــن 
المرســوم التنفيــذي رقــم 20-347 المــؤّرخ فــي 6 ربيــع الثانــي عــام  1442 الموافــق 
22 نوفمبــر ســنة 2020 والمتضمــن إحــداث مؤسســة تســيير  للمركــب الرياضــي 

ــزي وزو وتنظيمهــا وســيرها. بتي

المــاّدة 2 : تحــدد تبعــات الخدمــة العموميــة التــي تضعهــا الدولــة علــى عاتــق المؤسســة 
فــي إطــار تدعيــم أعمــال الدولــة فــي المجــال الرياضــي، كمــا يأتــي:

ــكال  ــف أش ــة لمختل ــة المكيف ــة الرياضي ــآت القاعدي ــرف المنش ــت التص ــع تح –  وض
ــدة : ــة لفائ ــة والرياضي ــات البدني الممارس

* رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،

* الرياضيين التابعين لرياضة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

* الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية،

* التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.

–  عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة،

–  توطيــن وإجــراء التظاهــرات الرياضيــة ذات الطابــع الوطنــي أو الدولــي التــي 
ــة، ــر المكلــف بالرياض ــبقة للوزي ــة المس ــد الموافق ــة، بع تنظمهــا الهيئــة الرياضي

–  التحضيــر المــادي والتقنــي واللوجيســتي المرتبــط بتنظيــم وإجــراء التظاهــرات 
الرياضيــة الكبــرى والمنافســات الرياضيــة الدوليــة واألعيــاد الوطنيــة واأليــام التخليديــة 
ــة  ــآت الرياضي ــتوى المنش ــى مس ــرى عل ــي تج ــي الت ــي و/أو الدول ــع الوطن ذات الطاب

للمؤسســة،

– تجنيــد مســتلزمات القاعــات الشــرفية والمنصــات الرســمية للمنشــآت القاعديــة 
ــي المطــة 4  ــاء إجــراء التظاهــرات والمنافســات المذكــورة ف ــة للمؤسســة أثن الرياضي

ــاله، أع

–  تنفيــذ أعمــال الوقايــة مــن العنــف ومكافحتــه أثنــاء أو بمناســبة إجــراء التظاهــرات 
الرياضيــة فــي هيــاكل المؤسســة، الســيما مــن خــالل وضــع الوســائل البشــرية 
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واللوجيســتية والتقنيــة الموجهــة لضمــان الســير الحســن للتظاهــرات الرياضيــة.

المــاّدة 3: تتلقــى المؤسســة مــن الدولــة مســاهمة ماليــة لــكل ســنة ماليــة مقابــل تبعــات 
الخدمــة العموميــة التــي وضعــت علــى عاتقهــا بموجــب دفتــر الشــروط هــذا.

ــع  ــتراك م ــنة باالش ــاله، كل س ــرة أع ــي الفق ــورة ف ــة المذك ــاهمة المالي ــدد المس تح
ــة. ــف بالرياض ــر المكل ــة والوزي ــف بالمالي ــر المكل الوزي

المــاّدة 4: ترســل المؤسســة، فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، إلــى الوزيــر المكلــف بالرياضة 
تقييمــا للمبالــغ الضروريــة التــي مــن شــأنها أن تخصــص لهــا لتغطيــة األعبــاء الناجمــة 

عــن تبعــات الخدمــة العموميــة المفروضــة عليهــا بموجــب دفتــر الشــروط هــذا.

المــاّدة 5: تدفــع المســاهمة الماليــة المســتحقة مــن الدولــة مقابــل تبعــات الخدمــة 
العموميــة التــي تضمنهــا المؤسســة ســنويا لهــذه األخيــرة، طبقــا لألحــكام واإلجــراءات 

ــا. ــول بهم ــم المعم ــريع والتنظي ــي التش ــا ف ــوص عليه المنص

المــاّدة 6: يجــب أن تكــون المســاهمة الماليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 3  أعــاله، 
موضــوع محاســبة منفصلــة.

المــاّدة 7: يتعيّــن علــى المؤسســة، عنــد نهايــة كل ســنة ماليــة، أن ترســل إلــى الوزيــر 
المكلــف بالرياضــة والوزيــر المكلــف بالماليــة :

–  تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،

–  نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
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2-25 - مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي  12 ربيــع  الثانــي  عــام  1442  الموافــق  28  
ــن للشــباب والرياضــة  ــام مديري ــاء  مه ــن  إنه ــر  ســنة 2020 ،  يتضم نوفمب

فــي الواليــات.

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 ربيــع الثانــي عــام 1442 الموافــق 28 
نوفمبــر ســنة2020 ، تنهــى مهــام الســادة اآلتيــة أســماؤهم، بصفتهــم مديريــن للشــباب 

والرياضــة فــي الواليــات اآلتيــة :

–  عبد بوراوي، في والية تلمسان، إلحالته على التقاعد،

–  مهدي ناوي، في والية معسكر،

–  علي بودربالة، في والية تيسمسيلت.

.... * ....

2-26 - مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 ربيــع الثانــي عــام  1442 الموافــق 23 
نوفمبــر ســنة 2020 ، ، يتضمــن إنهــاء مهــام بــوزارة الشــباب والرياضــة.

- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 ربيــع الثانــي عــام  1442 الموافــق 23 
نوفمبــر ســنة 2020 ، تنهــى مهــام الســيّدة والســادة اآلتيــة أســماؤهم، بــوزارة  الشــباب 

والرياضــة: 
–  محمد بن أحمد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،

– سيد أحمد سالمي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
ــة  ــة النخب ــابة ورياض ــة الش ــب الرياضي ــرة للمواه ــا مدي ــهب، بصفته ــالم األش –  أح

ــي، ــتوى العال والمس
–  حميد مرنيش، بصفته مديرا لإلعالم واالتصال وأنظمة اإلعالم اآللي والوثائق،

–  عيسى بن تارزي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
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2-27 - مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي 7  ربيــع  الثانــي  عــام   1442 الموافــق  23  
نوفمبــر  ســنة 2020 ،  يتضمــن  تعييــن  مفتشــة  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

- - - -

بموجــب  مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي  7 ربيــع  الثانــي  عــام  1442 الموافق 23 
نوفمبــر ســنة 2020 ، تعيـّـن الســيّدة جميلة إيدير، مفتشــة بوزارة الشــباب والرياضة.

.... * ....

ــق  ــام  1442 المواف ــي   ع ــع  الثان ــي 7  ربي ــؤّرخ  ف ــذي  م ــوم   تنفي 2-28 - مرس
23 نوفمبــر ســنة 2020 ، يتضمــن  تعييــن  مديــر ترقيــة الرياضــة فــي أوســاط 
ــوزارة  ــة ب ــاط المتخصص ــي األوس ــع وف ــة  للجمي ــن والرياض ــة والتكوي التربي

الشــباب والرياضــة.

- - - -

ــق 23   ــي عــام 1442 المواف ــع الثان ــي 7 ربي ــذي مــؤّرخ ف بموجــب مرســوم تنفي
ــن الســيّد صــالح الديــن بوطاغــو، مديــرا لترقيــة الرياضــة  نوفمبــر ســنة 2020 ، يعيّ
فــي أوســاط التربيــة والتكويــن والرياضــة للجميــع وفــي األوســاط المتخصصــة بــوزارة 

الشــباب والرياضــة.
ــق 22  ــام  1442 المواف ــى ع ــادى األول ــي 7 جم ــؤّرخ ف ــذي م 2-29 - مرســوم تنفي
ــي  ــباب والرياضــة ف ــر الش ــام مدي ــاء مه ــن إنه ــنة 2020 ، يتضم ديســمبر س

ــة. ــة باتن والي
- - - -

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 جمــادى األولــى عــام 1442 الموافــق 22 
ديســمبر ســنة 2020 ، تنهــى مهــام الســيّد اســماعيل بوخريســة، بصفتــه مديــرا للشــباب 

والرياضــة فــي واليــة باتنــة.
.... * ....

2-30 - مرســوم تنفيذي مؤّرخ في 7 جمادى األولى عام  1442الموافق 22 ديســمبر 
ــة وهــران. ــي والي ــر الشــباب والرياضــة ف ــن مدي ســنة 2020 ، يتضمــن تعيي

- - - -
بموجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 7 جمادى األولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر 
ســنة 2020 ، يعيّن  الســيّد  ياســين ســيافي،  مديرا  للشــباب والرياضة في والية وهران.
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 II - القرارات الوزارية المشتركة
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2-1 -  قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ  فــي 3 رجــب عــام  1441 الموافــق 27  فبرايــر  
ســنة 2020 ، يحــدد  تنظيــم  المديريــة  المنتدبــة  للشــباب والرياضــة فــي 

المــدن الكبــرى وفــي بعــض المــدن الجديــدة، فــي مصالــح ومكاتــب.

- - - -

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

ــام  ــي ع ــع الثان ــي 17 ربي ــؤّرخ ف ــم 18-337 الم –  بمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
ــي  ــة ف ــق 25 ديســمبر ســنة 2018 والمتضمــن إحــداث مقاطعــات إداري 1440 المواف

ــد قواعــد تنظيمهــا وســيرها، ــدة، وتحدي ــي بعــض المــدن الجدي المــدن الكبــرى وف

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  19-370 المــؤّرخ فــي أول جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزير األول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  20-01 المــؤّرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 2 جانفــي ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  14-193 المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 1435 
الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام للوظيفــة العموميــة 

واإلصــالح اإلداري،

يقّررون ما يأتي :

ــم 337-18  ــن المرســوم الرئاســي رق ــادة 18 م ــا ألحــكام  الم ــى : تطبيق ــادة األول الم
المــؤّرخ فــي 17 ربيــع الثانــي عــام 1440  الموافــق 25 ديســمبر ســنة 2018 والمذكور 
ــم المديريــة المنتدبــة للشــباب والرياضــة  أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد تنظي

فــي المــدن الكبــرى وفــي بعــض المــدن الجديــدة، فــي مصالــح ومكاتــب.

المــادة 2:  تضــم المديريــة المنتدبــة للشــباب والرياضــة، تحــت ســلطة المديــر المنتــدب، 
مصلحتيــن ) 2( تنظمــان كمــا يأتــي :

– مصلحة أنشطة الشباب وتتكون من مكتبين )2( :

* مكتب اإلعالم واالتصال والتكوين،

* مكتب البرامج االجتماعية التربوية والترفيهية وترقية الحركة الجمعوية.

مصلحة األنشطة البدنية والرياضية وتتكون من  مكتبين )2( :
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* مكتب األنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات الرياضية،

* مكتب التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة والتأطير التقني.

المــادة 3: ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيّة 
. لّشعبيّة ا

   حرر بالجزائر في 3 رجب عا م 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020 .

 وزير المالية
  عبد الرحمان راوية

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال

وزير الشباب والرياضة  
سيد علي خالدي
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2-2 - قــرار  وزاري  مشــترك  مــؤّرخ  فــي 19  رمضــان  عــام 1441 الموافــق 12  
ــد  ــو  ســنة 2020 ، يحــدد  تعــداد  مناصــب  الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العق ماي
الخــاص باألعــوان  العامليــن  فــي  نشــاطات  الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات،  

بعنــوان المعهــد الوطنــي للتكويــن  العالــي إلطــارات الشــباب بورقلــة.

- - - -

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  07-308 المــؤرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 
ــات توظيــف األعــوان المتعاقديــن  ــذي يحــدد كيفي الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 ال
وحقوقهــم وواجباتهــم والعناصــر المشــكلة لرواتبهــم والقواعــد المتعلقــة بتســييرهم وكــذا 

النظــام التأديبــي المطبــق عليهــم، الســيما المــادة 8 منــه، 

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  20-01 المــؤّرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 2 جانفــي ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

ــم 90-130 المــؤّرخ فــي 20 شــّوال عــام 1410  – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رق
ــي  ــن العال ــي للتكوي ــو ســنة 1990 والمتضمــن إحــداث المعهــد الوطن الموافــق 15 ماي

إلطــارات الشــباب فــي ورقلــة، المتّمــم،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 1415 
الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  14-193 المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 1435 
الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام للوظيفــة العموميــة 

واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

يقّررون ما يأتي :

ــم  308-07   ــي رق ــوم الرئاس ــن المرس ــادة 8  م ــكام الم ــا ألح ــى : تطبيق ــاّدة األول الم
ــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 والمذكــور  ــي 17 رمضــان عــام 1428 المواف المــؤّرخ ف
ــد الخــاص  ــدة العق ــا و م ــداد مناصــب الشــغل وتصنيفه ــرار تع ــذا الق ــدد ه أعــاله، يح
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ــد  ــوان المعه ــات، بعن ــة أو الخدم ــظ أو الصيان ــي نشــاطات الحف ــن ف باألعــوان العاملي
ــاه : ــا للجــدول أدن ــة، طبق ــي إلطــارات الشــباب بورقل ــن العال ــي للتكوي الوطن

المــادة 2 : ينشــر هــذا القــرار في الجريدة الّرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيّة 
الّشعبيّة.

حّرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020.

 وزير المالية
  عبد الرحمان راوية

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال

وزير الشباب والرياضة  
سيد علي خالدي
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2-3 - قرار  وزاري  مشترك  مؤّرخ  في 19  رمضان  عام  1441 الموافق 12  مايو  
ســنة 2020 ، يحــدد  تعــداد  مناصــب  الشــغل وتصنيفهــا  ومــدة  العقــد الخــاص 
باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ  أو  الصيانــة  أو الخدمــات  بعنــوان  
المدرســة  الوطنيــة  والمدرســة الجهويــة للرياضــات المائيــة وتحــت المائيــة.

- - - - 

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  07-308 المــؤرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 
ــات توظيــف األعــوان المتعاقديــن  ــذي يحــدد كيفي الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 ال
وحقوقهــم وواجباتهــم والعناصــر المشــكلة لرواتبهــم والقواعــد المتعلقــة بتســييرهم وكــذا 

النظــام التأديبــي المطبــق عليهــم، الســيما المــادة 8 منــه، 

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  20-01 المــؤّرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام  
1441 الموافــق 2 جانفــي ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 1415 
الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

ــام  ــة ع ــي 29 ذي الحج ــؤّرخ ف ــم 10-311 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس –  وبمقتض
1431 الموافــق 5 ديســمبر ســنة  2010 والمتضمــن إحــداث مدرســة وطنيــة ومدرســة 

جهويــة  للرياضــات المائيــة وتحــت المائيــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  14-193 المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 1435 
الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام للوظيفــة العموميــة 

واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

يقّررون ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المادة 8 من المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المؤرخ 
ــور أعــاله،  ــق 29 ســبتمبر ســنة  2007 والمذك ــي 17 رمضــان عــام 1428 المواف ف
يحــدد هــذا القــرار تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العقــد الخــاص باألعــوان 
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ــة  ــوان المدرســة الوطني ــات، بعن ــة أو الخدم ــظ أو الصيان ــي نشــاطات الحف ــن ف العاملي
والمدرســة الجهويــة للرياضــات المائيــة وتحــت المائيــة، طبقــا للجدوليــن اآلتييــن :

1 - بعنوان المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري :
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 2 - بعنوان المدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية ببوكردان :
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المــادة 2 : ينشــر هــذا القــرار فــي الجريدة الّرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيّة 
الّشعبيّة.

حّرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020.

 وزير المالية
  عبد الرحمان راوية

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال

وزير الشباب والرياضة  
سيد علي خالدي
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ــق  ــي 25  ذي  الحجــة عــام 1441 المواف ــرار  وزاري  مشــترك  مــؤّرخ  ف 2-4 - ق
15 غشــت ســنة2020، يحــدد مدونــة إيــرادات ونفقــات  حســاب  التخصيــص  
الخــاص رقــم 148-302  الــذي عنوانــه » الصنــدوق  الوطنــي  لتحضيــر  
رياضيــي  النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة 

عشــر بوهــران لســنة 2021«.

- - - -

إّن وزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

 –  وبمقتضــى القانــون رقــم  90-21 المــؤّرخ فــي  24 محــرم عــام 1411 الموافــق 15 
غشــت ســنة 1990 والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة، المعــدل و المتمم،

ــم 13-05 المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق  –  وبمقتضــى القانــون رق
ــة وتطويرهــا، ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني ــق بتنظي ــو ســنة  2013 والمتعل 23 يولي

–  وبمقتضــى القانــون رقــم 18-18 المــؤّرخ فــي  19 ربيــع  الثانــي عــام 1440 
ــة لســنة 2019 ، الســيّما  ــون المالي ــن قان ــق 27 ديســمبر ســنة 2018 والمتضم المواف

ــه، ــادة 65 من الم

 –  وبمقتضــى القانــون رقــم 19-14 المــؤّرخ فــي 14 ربيــع الثانــي عــام 1441 الموافق 
11 ديســمبر ســنة  2019 والمتضمــن قانــون الماليــة لســنة 2020 ، الســيّما المــادة 127 

، منه

ــم  20-163 المــؤّرخ فــي أول  ذي  القعــدة عــام   –وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
1441 الموافــق 23  يونيــو  ســنة  2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعدل 

و المتمــم،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 1415 
الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

ــام 1436  ــر ع ــي 4 صف ــؤّرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
الموافــق  27 نوفمبــر ســنة  2014 الــذي يحــدد كيفيــات تنظيــم االتحاديــات الرياضيــة 

ــة وســيرها وكــذا قانونهــا األساســي النموذجــي، الوطني

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 15-213 المــؤرخ فــي 26 شــّوال عــام 1436 
الموافــق 11 غشــت ســنة 2015 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيق األحــكام القانونية األساســية 

المتعلقــة برياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي،
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ــى  ــادى  األول ــي 21  جم ــم 16-84 المــؤرخ  ف ــذي رق – وبمقتضــى  المرســوم  التنفي
ــر  ــات  وزي ــدد صالحي ــذي  يح ــنة  2016  ال ــارس  س ــق أول  م ــام 1437 المواف ع

ــة، ــباب والرياض الش

  – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 19-63  المــؤّرخ فــي 4 جمــادى الثانيــة عــام 
1440 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2019 الــذي يحــدد كيفيــات تســيير حســاب التخصيــص 
ــي  ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “الصن ــذي عنوان ــم  148-302  ال ــاص رق الخ
النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط  التاســعة عشــر بوهــران 

لســنة  2021” المتمــم،    

يقّرران ما يأتي:

المــادة األولــى : تطبيقــا  ألحــكام المــادة 3 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  63-19 
المــؤرخ فــي 4 جمــادى الثانيــة عــام 1440 الموافــق 9 فبرايــر ســنة  2019 والمذكــور 
أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد مدّونــة إيــرادات ونفقــات حســاب التخصيــص 
الخــاص رقــم 148-302 الــذي عنوانــه “ الصنــدوق الوطنــي لتحضيــر رياضيــي 
النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران 

ــنة 2021 ”. لس

الماّدة 2: تحدد اإليرادات التي تقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 148-302 الذي  

ــاب  ــي أللع ــة والمســتوى العال ــي النخب ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “الصن عنوان
ــي : ــا يأت البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة  2021 ” ، كم

–  مخصصات ميزانية الدولة،

–  ناتج عمليات الترويج،

–  الهبات والوصايا،

–  كل اإليرادات األخرى.

المــادة 3: تحــدد النفقــات التــي تخصــم مــن هــذا الحســاب المرتبطــة بتحضيــر رياضيــي 
ــض المتوســط التاســعة عشــر  ــاب البحــر األبي ــبا أللع ــي تحس ــة والمســتوى العال النخب
ــة  ــة الوطني ــات الرياضي ــات االتحادي ــا مخصص ــيما منه ــنة 2021 ، الس ــران لس بوه
المكلفــة بتنفيــذ برامــج تحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي فــي إطــار اتفاقيــات 

البرامــج التــي أعدتهــا وزارة الشــباب والرياضــة، كمــا يأتــي :

ــتخدمي  ــي ومس ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــب رياضي ــة ومرت ــات اليومي –  التعويض
التأطيــر الرياضــي المنصــوص عليهــم فــي  أحــكام المــادة 59 مــن القانــون رقــم 05-13 
المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافق 23 يوليو ســنة  2013 والمذكور أعاله،



92

–  مرتب المدربين األجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقالتهم،

–  مرتــب مســتخدمي التأطيــر التقنــي والطبــي األجنبييــن ومصاريف إيوائهــم وإطعامهم 
وتنقالتهم،

–  مصاريــف مهمــات وتنقــالت وتأشــيرات وتذاكــر الســفر لرياضيي النخبة والمســتوى 
العالــي ومســتخدمي التأطيــر الرياضي، 

–  مصاريف النقل،

ــتخدمي  ــي ومس ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــام لرياضي ــواء واإلطع ــف اإلي –  مصاري
ــي، ــر الرياض التأطي

–  مصاريــف التأميــن )العتــاد ورياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي ومســتخدمي 
التأطيــر الرياضــي(،

–  اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،

–  منحــة التكويــن والتحضيــر وتحســين المســتوى الرياضــي لرياضيــي النخبــة 
الرياضــي، التأطيــر  ومســتخدمي  العالــي  والمســتوى 

–  مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى ،

–  اقتناء المواد الصيدالنية والمكمالت الغذائية،

–  مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند االقتضاء،

 وزير المالية
  أيمن بن عبد الرحمان

وزير الشباب والرياضة  
سيد علي خالدي
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2-5 - قــرار  وزاري  مشــترك  مــؤّرخ  فــي 25  ذي  الحجــة  عــام 1441  الموافــق 
15 غشــت  ســنة 2020، يحــدد  كيفيــات  متابعــة  وتقييــم  حســاب  التخصيــص  
الخــاص  رقــم  148-302  الــذي  عنوانــه “ الصنــدوق الوطنــي لتحضيــر 
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي تحســبا  أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط 

التاســعة عشــر  بوهــران   لســنة 2021”.

- - - -

إّن وزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة.

–  وبمقتضــى القانــون رقــم  90-21 المــؤّرخ فــي  24 محــرم عــام 1411 الموافــق 15 
غشــت ســنة 1990 والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة، المعــدل و المتمــم،

ــم 13-05 المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق  –  وبمقتضــى القانــون رق
ــة وتطويرهــا، ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني ــق بتنظي ــو ســنة  2013 والمتعل 23 يولي

–  وبمقتضــى القانــون رقــم 18-18 المــؤّرخ فــي  19 ربيــع  الثانــي عــام 1440 
ــة لســنة 2019 ، الســيّما  ــون المالي ــن قان ــق 27 ديســمبر ســنة 2018 والمتضم المواف

ــه، ــادة 65 من الم

–  وبمقتضــى  القانــون  رقــم 19-14  المــؤّرخ فــي 14 ربيــع الثانــي عــام 1441 
ــة لســنة 2020 ، الســيّما  الموافــق 11 ديســمبر ســنة  2019 والمتضمــن قانــون المالي

ــه، ــادة 127 من الم

ــام  ــدة ع ــي أول ذي القع ــؤّرخ ف ــم  20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يونيــو ســنة  2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــدل 

و المتمــم،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 1415 
الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

ــام 1436  ــر ع ــي 4 صف ــؤّرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
الموافــق  27 نوفمبــر ســنة  2014 الــذي يحــدد كيفيــات تنظيــم االتحاديــات الرياضيــة 

ــة وســيرها وكــذا قانونهــا األساســي النموذجــي، الوطني

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 15-213 المــؤرخ فــي 26 شــّوال عــام 1436 
الموافــق 11 غشــت ســنة 2015 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيق األحــكام القانونية األساســية 

المتعلقــة برياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي،
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

  – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 19-63  المــؤّرخ فــي 4 جمــادى الثانيــة عــام 
1440 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2019 الــذي يحــدد كيفيــات تســيير حســاب التخصيــص 
ــي  ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “الصن ــذي عنوان ــم  148-302  ال ــاص رق الخ
النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط  التاســعة عشــر بوهــران 

لســنة 2021”، المتمــم،

ــي 25  ذي الحجــة عــام 1441  ــوزاري المشــترك المــؤّرخ ف ــرار ال –  وبمقتضــى الق
الموافــق 15 غشــت ســنة  2020  الــذي يحــدد مدّونــة إيــرادات ونفقــات حســاب 
ــر  ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “الصن ــذي عنوان ــم 148-302 ال ــاص رق ــص الخ التخصي
رياضيــي النخبــة والمســتوى  العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر 

ــنة 2021”. ــران لس بوه

يقّرران ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 4 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 19-63  المؤّرخ 
فــي 4 جمــادى الثانيــة عــام 1440 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2019  والمذكــور أعــاله، 
يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد كيفيــات متابعــة وتقييــم حســاب التخصيــص الخــاص رقم 
148-302 الــذي عنوانــه “الصنــدوق الوطنــي لتحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى 

العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة  2021 ” .

المــادة 2: يضمــن الصنــدوق تمويــل النفقــات المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري 
المشــترك المــؤّرخ فــي  25  ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 15 غشــت ســنة 2020 
الــذي يحــدد مدّونــة  إيــرادات ونفقــات حســاب التخصيــص الخــاص رقــم رقــم 302-148 
ــي  ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “الصن ــذي عنوان ال

أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة 2021 ”.  

المــادة 3: يجــب أالّ تســتعمل المــوارد والمخصصــات الممنوحــة لالتحاديــات الرياضيــة 
ــوح  ــي الممن ــة والمســتوى العال ــي النخب ــر رياضي ــط بتحضي ــل المرتب ــة والتموي الوطني

مــن الصنــدوق إالّ لألغــراض التــي منــح مــن أجلهــا.

ــل  ــي المســتفيدين مــن تموي ــة والمســتوى العال ــي النخب ــى رياضي ــن عل المــاّدة 4: يتعيّ
ــة : ــدوق، االســتجابة للشــروط اآلتي الصن

–  أن يكونوا منخرطين في نا د،

–  أن يتحصلوا على إجازات دولية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
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–  أن يرخــص لهــم مــن االتحاديــة الوطنيــة الرياضيــة المعنية للمشــاركة في المنافســات 
القاريــة أو الجهويــة أو الدوليــة فــي إطــار تحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي 

تحســبا أللعــاب  البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة 2021.

ــر  ــة بتحضي ــة المعني ــة الوطني ــات الرياضي ــات لالتحادي ــح المخّصص ــادة  5: تمن الم
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي تحســبا أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة 
عشــر بوهــران لســنة 2021، مــن طــرف وزيــر الشــباب والرياضــة علــى أســاس دفتــر 

األعبــاء الملحــق بهــذا القــرار .

ــام  ــا الع ــة وأمينه ــة المعني ــة الوطني ــة الرياضي ــس االتحادي ــى رئي ــا عل ــن وجوب يتعي
ــاء. ــر األعب ــى دفت ــع عل ــة التوقي ــن الخزين وأمي

ــاب  ــم حس ــة وتقيي ــة  للمتابع ــة لجن ــباب والرياض ــر الش ــدى وزي ــدث ل ــاّدة 6:  تح الم
ــر  ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه “ الصن ــذي عنوان ــم 148-302 ال ــص الخــاص رق التخصي
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي تحســبا أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط  التاســعة 

عشــر بوهــران لســنة  2021”.

ــا أعــاله، بموجــب  ــة المنصــوص عليه ــم وســير اللجن ــام وتشــكيلة وتنظي تحــدد مه
ــر الشــباب والرياضــة. ــرر مــن وزي مق

المــاّدة 7:  تحــدد األعمــال الممّولــة مــن الصنــدوق فــي اتفاقيــات البرامــج التــي تعدهــا 
وزارة الشــباب والرياضــة، وتحــدد فيهــا برامــج تحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى 

العالــي واألهــداف المســطرة وكــذا آجــال االنجــاز.

يمكــن أن يكــون هــذا البرنامــج ، محــل تعديــل أو تحييــن كلمــا دعــت الحاجــة إلــى 
ذلــك.

المــاّدة 8: يعــّد وزيــر الشــباب والرياضــة حصيلــة ســنوية تبيّــن مبالــغ التمويــل 
والمخّصصــات الممنوحــة التــي يرســلها إلــى وزيــر الماليــة .

ــة  ــة متابع ــباب والرياض ــوزارة الش ــة ل ــة التابع ــح المركزي ــن المصال ــاّدة 9: تضم الم
تنفيــذ األعمــال المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات برامــج التحضيــر ومراقبــة اســتعمال 

ــة. ــل والمخصصــات الممنوح التموي

ــة  ــباب والرياضــة لمطالب ــوزارة الش ــة ل ــح المركزي ــل المصال ــة، تؤه ــذه الصف وبه
المحاســبية  أوالمســتندات  الوثائــق  بــكل  المعنيــة  الوطنيــة  الرياضيــة  االتحاديــات 

الضروريــة لممارســة المراقبــة.

المــاّدة 10:  تتــم إعــادة المخصصــات والمبالــغ الممنوحــة لالتحاديــات الرياضيــة 
ــا أو كليــا، وكــذا المبالــغ المتبقيــة مــن طــرف  الوطنيــة المعنيــة غيــر المســتعملة جزئي
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ــدوق. ــى الصن ــات، إل االتحادي

يمكــن اإلدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة علــى أســاس تقريــر مفصــل مــن 
ــكل  ــغ ب ــد اســتعادة المبال ــة قص ــر الضروري ــة، اتخــاذ كل التدابي مصالحهــا المختص

الوســائل المالئمــة.

المــاّدة 11:  يخضــع اســتعمال التمويــل والمخصصــات الممنوحــة بعنــوان الصنــدوق 
ألجهــزة مراقبــة الدولــة طبقــا لألحــكام التشــريعية و التنظيميــة المعمــول بهــا.

الجزائريّــة  للجمهوريّــة  الّرســميّة  الجريــدة  فــي  القــرار  هــذا  ينشــر   :12 المــاّدة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

حّرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020.

 وزير المالية
    أيمن بن عبد الرحمان

وزير الشباب والرياضة  
سيد علي خالدي
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الملحق
دفتر أعباء يحدد التزامات االتحايات الرياضية
الوطنية المعنية لالستفادة من المخصصات

المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى
العالي تحسبا أللعاب البحر األبيض المتوسط

التاسعة عشر بوهران لسنة 2021

الفصل األول
أحكام عامة

المــادة األولــى : يهــدف دفتــر األعبــاء هــذا إلــى تحديــد التزامــات االتحاديــات الرياضيــة 
الوطنيــة المعنيــة لالســتفادة مــن المخصصــات المرتبطــة بتنفيــذ برامــج تحضيــر 
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي فــي إطــار اتفاقيــات البرامــج التــي أعدتهــا وزارة 
الشــباب والرياضــة لتغطيــة النفقــات المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري المشــترك 
المــؤّرخ فــي 25 ذي الحجــة عــام 1441 الموافــق 15 غشــت ســنة 2020 الــذي يحــدد 
مدّونــة إيــرادات ونفقــات حســاب التخصيــص الخــاص رقــم 148-302 الــذي عنوانــه 
ــاب  ــي تحســبا أللع ــة والمســتوى العال ــي النخب ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن “ الصن

البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة 2021”.    

المــادة 2: تلتــزم االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المعنيــة بتنفيــذ بنــود دفتر األعبــاء هذا.

ــن  ــا العامي ــة وأمنائه ــة المعني ــة الوطني ــات الرياضي ــاء االتحادي ــى رؤس ــن عل يتعيّ
ــذا. ــاء ه ــر األعب ــع دفت ــة، توقي ــاء الخزين وأمن

الفصل الثاني
األعمال المتكفل بها في إطار المخصصات الممنوحة

لالتحاديات الرياضية الوطنية لتحضير رياضيي
النخبة والمستوى العالي تحسبا أللعاب البحر األبيض

المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021

المــادة 3 : تٌوّجــه المخصصــات الممنوحــة إلــى االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المعنيــة 
لضمــان تمويــل النفقــات المرتبطــة بالتكفــل بمــا يأتــي :

ــتخدمي  ــي ومس ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــب رياضي ــة ومرت ــات اليومي –  التعويض
التأطيــر الرياضــي المنصــوص عليهــم فــي أحــكام المــادة 59 مــن القانــون رقــم 05-13 
المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق 
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ــا، ــة وتطويره ــة والرياضي ــطة البدني ــم األنش بتنظي

–  مرتب المدربين األجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقالتهم،

–  مرتــب مســتخدمي التأطيــر التقنــي والطبــي األجنبييــن ومصاريف إيوائهــم وإطعامهم 
وتنقالتهم،

–  مصاريــف المهمــات والتنقــالت والتأشــيرات وتذاكــر الســفر لرياضيــي النخبــة 
والمســتوى العالــي ومســتخدمي التأطيــر الرياضــي،

–  مصاريف النقل،

–  مصاريــف إيــواء وإطعــام رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي ومســتخدمي التأطيــر 
الرياضي،

–  مصاريــف التأميــن )العتــاد ورياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي ومســتخدمي 
التأطيــر الرياضــي(،

–  اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،

–  ِمنــح تكويــن وتحضيــر وتحســين المســتوى الرياضــي لرياضيــي النخبــة والمســتوى 
العالــي ومســتخدمي التأطيــر الرياضــي،

–  مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى،

–  اقتناء المواد الصيدالنية والمكمالت الغذائية،

–  مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند االقتضاء،

–  مصاريف تأجير المنشآت القاعدية الرياضية،

–  مصاريف تأجير العتاد الرياضي،

–  التكاليف الملحقة )الماء والغاز والكهرباء والهاتف واإلنترنت(.
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الفصل الثالث
التزامات االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية

بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي
تحسبا أللعاب البحر األبيض المتوسط التاسعة

عشر بوهران لسنة 2021

ــن  ــتفادة م ــل االس ــن أج ــة م ــة المعني ــة الوطني ــات الرياضي ــزم االتحادي ــادة 4: تلت الم
ــي : ــا يأت ــدوق، بم ــن الصن ــة م ــات الممنوح المخصص

–  المشــاركة فــي كل المنافســات الّرســمية لتحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى 
ــي، ــي والدول ــتويين الوطن ــى المس ــي عل العال

–  التســيير بكيفيــة صارمــة وشــفافة للتمويــل والوســائل الضروريــة لتحضيــر رياضيــي 
النخبــة والمســتوى العالي،

ــق  ــكل الوثائ ــباب والرياضــة ب ــوزارة الش ــة ب ــح المختصــة المركزي ــالغ المصال –  إب
ــاء هــذا، ــر األعب ــود دفت ــة بن ــق ومتابع والمعلومــات مــن أجــل تطبي

ــة  ــع بهمــا اإلدارة المركزي ــة والتفتيــش التــي تضطل ــال فــي كل وقــت للمراقب –  االمتث
ــة، ــة بالشــباب والرياضــة أو كل الســلطات األخــرى المؤهل المكلف

– إرســال كل الوثائــق والملفــات التــي تطلبهــا وزارة الشــباب والرياضــة لتطبيــق 
ــذا. ــاء ه ــر األعب ــود دفت ــة بن ومتابع

المــادة 5: تلتــزم االتحاديــات الرياضيــة الوطنية المعنية بتطبيــق االلتزامات المنصوص 
عليهــا فــي دفتــر األعبــاء هــذا، تحــت طائلــة الحرمــان مــن المخصصــات المنصــوص 

عليــه فــي المــادة 3 أعــاله.

ــن  ــتفادة م ــل االس ــن أج ــة م ــة المعني ــة الوطني ــات الرياضي ــزم االتحادي ــادة 6: تلت الم
مخصصــات التنقــالت والنقــل واإليــواء كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المطــات 4 و 5 
و 6 مــن المــادة 3 أعــاله، بتقديــم برنامــج ســنوي لتحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى 
العالــي إلــى الوزيــر المكلــف بالشــباب والرياضــة، توافــق عليــه مصالــح وزارة الشــباب 

والرياضــة، يحــدد بدقــة مــا يأتــي :

–  رزنامة المنافسات التحضيرية الوطنية والدولية،

–  عدد الفرق والتعداد المقحم بالنسبة لكل نوع من المنافسة،

–  تكلفة التذاكر وطبيعة وسائل النقل سواء عن طريق البر أو الجو،

–  عدد رياضي النخبة والمستوى العالي وعدد تنقالتهم حسب المنافسات الوطنية والدولية،
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–  عــدد مســتخدمي التأطيــر الرياضــي المعنــي بتحضير رياضيــي النخبة والمســتوى العالي،

– التكلفــة اإلجماليــة التقديريــة لمصاريــف إيــواء وإطعــام رياضيــي النخبــة والمســتوى 
العالــي ومســتخدمي التأطيــر الرياضــي بمناســبة التنقــالت بعنــوان المنافســات الوطنيــة 

والدوليــة.

المــادة 7: تلــزم االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المعنيــة بتقديــم ملــف خــروج كل فريــق 
ــارج  ــى الخ ــم إل ــب تنقله ــي الواج ــر الرياض ــتخدمي التأطي ــي أو مس ــي أو رياض وطن

لموافقــة وزارة الشــباب والرياضــة.

المــادة 8: تلتــزم االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة بإرســال تقريــر كل ثالثــة )3( أشــهر 
إلــى وزارة الشــباب والرياضــة يســطر األعمــال الملتــزم بهــا ومســتوى تنفيــذ برنامــج 
ــكل  ــق ب ــا ويرف ــات المرتبطــة به ــي والنفق ــة والمســتوى العال ــي النخب ــر رياضي تحضي

ــة. الوثائــق واألوراق المطلوب

المــادة 9: تلــزم االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المعنيــة بالنســبة لــكل فريــق وطنــي أو 
رياضــي بتوفيــر مــدرب مؤهــل يحــوز شــهادة أو إجــازات طبقــا للتنظيــم المعمــول بــه.

ــن  ــة تكوي ــل بمنح ــة بالتكف ــة المعني ــة الوطني ــات الرياضي ــزم االتحادي ــادة 10: تلت الم
العالــي  والمســتوى  النخبــة  لرياضيــي  الرياضــي  المســتوى  وتحســين  وتحضيــر 
ــعة  ــط التاس ــض المتوس ــر األبي ــاب البح ــبا أللع ــي تحس ــر الرياض ــتخدمي التأطي ومس

عشــر بوهــران لســنة  2021.

المــادة 11: تلتــزم االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المعنيــة عــن طريــق الجهــاز المؤهل 
بإعــادة المبالــغ المتبقيــة والمبالــغ غيــر المســتعملة، إلــى الصنــدوق .

المــادة 12: يكــون كل تعديــل أو تتمــة لدفتــر األعبــاء هــذا، محــل ملحــق تعــّده وزارة 
الشــباب والرياضــة، ويوقّعــه رؤســاء االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة المعنيــة وأمناؤهــا 
ــر الشــباب  ــة ووزي ــر المالي ــه باالشــتراك وزي ــة، ويوافــق علي ــاء الخزين العامــون وأمن

والرياضــة .

المــادة 13: يــؤدي عــدم تطبيــق بنــود دفتــر األعبــاء هــذا، إلــى توقيــف أو إلغــاء 
المخصصــات.

حرر بالجزائر في ..............

قرئ وصودق عليه

رئيس االتحادية الرياضية الوطنية
األمين العام

أمين الخزينة
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2-6 - قــرار  وزاري  مشــترك  مــؤّرخ  فــي 6 صفــر عــام 1442 الموافــق  24 
ســبتمبر ســنة 2020 ، يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا  ومــدة  العقــد 
ــة  أو الخدمــات   الخــاص باألعــوان العامليــن فــي  نشــاطات الحفــظ أو  الصيان

ــاس. ــدم بســيدي بلعب ــرة الق ــة لك ــوان  المدرســة  الجهوي بعن

- - - -

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤّرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 
ــات توظيــف األعــوان المتعاقديــن  ــذي يحــدد كيفي الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 ال
وحقوقهــم وواجباتهــم والعناصــر المشــكلة لرواتبهــم والقواعــد المتعلقــة بتســييرهم وكــذا 

النظــام التأديبــي المطبــق عليهــم، الســيما المــادة 8 منــه،

ــام  ــدة ع ــي أول ذي القع ــؤّرخ ف ــم  20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يونيــو ســنة  2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــدل 

و المتمــم،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 1415 
الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  09-16 المــؤّرخ فــي 14 محــّرم عــام  1430 
الموافــق 11 ينايــر ســنة 2009 والمتضمــن إحــداث مدرســة وطنيــة ومــدارس جهويــة 

لكــرة القــدم، المعــّدل،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  14-193 المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 1435 
الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام للوظيفــة العموميــة 

واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

يقررون ما يأتي :

ــم   308-07   ــي رق ــوم الرئاس ــن المرس ــادة 8 م ــكام الم ــا ألح ــى : تطبيق ــادة األول الم
ــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 والمذكــور  ــي 17 رمضــان عــام 1428 المواف المــؤّرخ ف
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تعداد هذا يحدد أعاله،  العقد ومدة وتصنيفها الشغل مناصب القرار 
الخدمات،  أو  الصيانة أو  الحفظ نشاطات في باألعوان العاملين الخاص
للجدول ، بلعباس بسيدي القدم لكرة الجهوية المدرسة بعنوان  طبقا 
 : اآلتي

 
 
 

 مناصب الشغل

 التعداد حسب طبيعة
 عقد العمل

 
 
 

 التعداد 
(1 +2 ) 

 

 التصنيف 

عقد غير محدد  
 المدة

(1 ) 

 عقد محدد المدة 
 

(2 ) 

 
 

 الصنف 

 
 

الرقم  
التوقيت  ب االستداللي 

 الكامل 
التوقيت  

 لجزئي ا
التوقيت  ب

 الكامل 
التوقيت  ب

 الكامل 

عامل مهني من 
 المستوى األول

 

32 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

32 

 

 

1 

 

200 

عامل مهني من 
 لثانيالمستوى ا

 

 

12 

 

― 

 

― 

 

― 

 

12 

 

3 

 

240 

 حارس
 

12  

― 

 

― 

 

― 

12 1 200 

من   سائق سيارة
 المستوى األول

 

 

2 

 

― 

 

― 

 

― 

 

2 

 

2 

 

219 

من   سائق سيارة
 المستوى الثاني 

2  

― 

 

― 

 

― 

2 3 240 

 
 العام المجموع

 

 

60 

 

― 

 

― 

 

― 

 

60 

 

 الجزائرّية للجمهورّية الّرسمّية الجريدة في القرار هذا ينشر  2 :المادة
 .الّشعبّية الّديمقراطّية

 سنة  سبتمبر 24 الموافق 1442  عام صفر 6 في  بالجزائر حّرر   
2020 . 
 والرياضة  الشباب وزير                             المالية وزير      
 خالدي  سيدعلي                              الرحمان  عبد بن أيمن

 األّول  الوزير عن
 منه  وبتفويض

 اإلداري واإلصالح العمومية  للوظيفة العام المدير
 بوشمال  بلقاسم
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2-7 - قــرار  وزاري  مشــترك مــؤّرخ  فــي 6  صفــر عام 1442 الموافق   24 ســبتمبر 
ســنة 2020 ، يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة  العقــد  الخــاص  
ــوان  ــات بعن ــة  أو الخدم ــظ أو الصيان ــاطات الحف ــي نش ــن ف ــوان العاملي باألع

المعهــد  الوطنــي  للتكويــن  العالــي إلطــارات الشــباب والرياضــة بقســنطينة.

- - - -

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤّرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 
ــات توظيــف األعــوان المتعاقديــن  ــذي يحــدد كيفي الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 ال
وحقوقهــم وواجباتهــم والعناصــر المشــكلة لرواتبهــم والقواعــد المتعلقــة بتســييرهم وكــذا 

النظــام التأديبــي المطبــق عليهــم، الســيما المــادة 8 منــه،

ــام  ــدة ع ــي أول ذي القع ــؤّرخ ف ــم  20-163 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1441 الموافــق 23 يونيــو ســنة 2020 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــدل 

و المتمــم،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 1415 
الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 14-193 المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 1435 
الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام للوظيفــة العموميــة 

واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

ــام   ــة ع ــي 3  ذي الحج ــؤّرخ ف ــم 2000-52 الم ــذي رق ــوم التنفي –  وبمقتضــى المرس
1420 الموافــق 9 مــارس ســنة  2000 والمتضمــن تحويــل المعهــد الوطنــي للتكويــن 
العالــي فــي علــوم الرياضــة وتقنولوجياتهــا فــي قســنطينة إلــى معهــد وطنــي للتكويــن 

ــم، العالــي إلطــارات الشــباب والرياضــة، المتّم

يقّررون ما يأتي :

ــم 308-07  ــا  ألحــكام  المــادة  8 مــن  المرســوم الرئاســي رق ــى : تطبيق المــادة األول
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المــؤّرخ  فــي 17  رمضــان عــام 1428 الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007  والمذكــور 
ــاص  ــد الخ ــدة العق ــا وم ــغل وتصنيفه ــب الش ــداد مناص ــرار تع ــذا الق ــدد ه ــاله، يح أع
ــد  ــوان المعه ــات، بعن ــة أو الخدم ــظ أو الصيان ــاطات الحف ــي نش ــن ف ــوان العاملي باألع
الوطنــي للتكويــن العالــي إلطــارات الشــباب والرياضــة بقســنطينة، طبقــا للجــدول اآلتي :

ــة  ــة الّديمقراطيّ ــة الجزائريّ ــدة الّرســميّة للجمهوريّ ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــادة 2:  ينشــر ه الم
ــعبيّة. الّش

   حّرر بالجزائر في 6 صفر عام  1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020.

  وزير الشباب والرياضة
سيدعلي خالدي

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال

وزير المالية
أيمن بن عبد الرحمان 

 
 
 
 

 لغشلا بصانم

 ةعیبط بسح دادعتلا
 لمعلا دقع

 
 
 

 دادعتلا
)1+2( 
 

 فینصتلا

 ددحم ریغ دقع
 ةدملا

)1( 

 ةدملا ددحم دقع
 
)2( 

 
 

 فنصلا

 
 

 مقرلا
 تیقوتلاب يلالدتسالا

 لماكلا
 تیقوتلا
 يئزجلا

 تیقوتلاب
 لماكلا

 تیقوتلاب
 لماكلا

 نم ينھم لماع
 لوألا ىوتسملا

 
17 

 
― 

 
― 

 
― 

 
17 

 
1 
 

 
200 

 ةیاقولا لماع
 ىوتسملا نم
  لوألا
 

 
6 

    
6 

 
5 

 
288 

 ةیاقولا لماع
 ىوتسملا نم
 يناثلا
 

 
1 

    
1 

 
7 
 

 
348 
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III - القرارات
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ــمبر  ــق 18 ديس ــام 1441  المواف ــي  ع ــع  الثان ــي 21  ربي ــؤّرخ  ف ــرار  م 3-2 - ق
ســنة2019، يحــدد تشــكيلة الهيــاكل واألجهــزة واللجــان المتخصصــة واللجــان 
ــاب البحراألبيــض المتوســط التاســعة عشــر  ــم ألع ــة تنظي ــة للدعــم للجن المحلي
ــذا القائمــة االســمية ألعضائهــا.  لوهــران، وتنظيمهــا وســيرها وصالحياتهــا وك

- - - -

إّن وزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  19– 111 المــؤّرخ فــي 24 رجــب عــام 1440 
الموافــق 31 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن  أعضــاء الحكومــة، المعــّدل، 

ــر عــام 1412  ــي 28 صف ــم 91-311 المــؤّرخ ف ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
الموافــق 7 ســبتمبر ســنة 1991 والمتعلــق بتعييــن المحاســبين العمومييــن واعتمادهــم،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16–84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
عــام 1437 الموافــق أّول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-85 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
ــي  ــة ف ــم اإلدارة المركزي ــن تنظي ــنة 2016 والمتضم ــارس س ــق أّول م 1437 المواف

ــة، ــباب والرياض وزارة الش

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17–75 المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 
1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة  2017والمتضمــن إحــداث لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر 

األبيــض المتوســط التاســعة عشــر لوهــران، الســيما المــادة 18 منــه،

يقرر ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 18 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 17–75 
المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2017 والمذكور 
أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديد تشــكيلة الهيــاكل واألجهــزة واللجــان المتخصصة 
واللجــان المحليــة للدعــم للجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر 

لوهــران، وتنظيمهــا وســيرها وصالحياتهــا وكــذا القائمــة االســمية ألعضائهــا.

الفصل األول
التشكيلة والتنظيم والسير والصالحيات

المــادة 2: تضــم لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر لوهــران 
التــي تدعــى فــي صلــب النــص »اللجنــة« تحــت ســلطة الرئيــس :
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–  المجلس التنفيذي،

–  المديرية العامة لأللعاب،

–  األمانة العامة،

–  اللجان المتخصصة.

وتساعد اللجنة، زيادة على ذلك، لجان محلية للدعم.

الفرع األول
المجلس التنفيذي للجنة

المــادة 3: يــرأس المجلــس التنفيــذي وزيــر الشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة، 
ويســاعده نائبــان يكلفــان، علــى التوالــي، بمــا يأتــي :

– متابعة أنشطة اللجنة،

– التنسيق العملياتي ألنشطة اللجنة.

وتتولى المديرية العامة لأللعاب أمانة المجلس التنفيذي. 

المــادة 4: يجتمــع المجلــس التنفيــذي للجنــة مــرة واحــدة )1( ، علــى األقــل كل شــهر 
فــي دورة عاديــة، ويمكــن أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن 

رئيســه.

ويمكــن المجلــس التنفيــذي أن يجتمــع فــي دورة موســعة لــكل أعضــاء اللجنــة، كلّمــا 
اقتضــت الضــرورة ذلــك، بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئيســه.

الماّدة 5: يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه.

وفي حالة تساوى عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرّجحا

ــة  ــس الجلس ــا رئي ــر يوقّعه ــي محاض ــذي ف ــس التنفي ــرارات المجل ــدّون ق ــادة 6: ت الم
ــس ــس المجل ــه رئي ــر علي ــه ويؤّش ــي ســجل خــاص يرقّم ــّرر ف ــا، وتح وأمينه

الفرع الثاني
المديرية العامة أللعاب اللجنة

المــادة 7: تضــم المديريــة العامــة لأللعاب، تحت ســلطة المدير العام لأللعــاب، ما يأتي :

– األمانة العامة،

– الهيــاكل التقنيــة واإلداريــة المكلفــة بتطبيــق برامــج األنشــطة المقترحــة ودعــم اللجــان 
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لمتخصصة. ا

وتزود المديرية العامة لأللعاب، زيادة على ذلك بما يأتي:

– خلية للترجمة والترجمة الفورية،

– مكلفون بالدراسات والمتابعة يوضعون لدى المدير العام لأللعاب.

المادة 8: الهياكل التقنية واإلدارية المذكورة في المادة 7 أعاله، هي :

– قسم التشريفات،

– قسم االعتمادات،

– قسم اإليواء،

– قسم اإلطعام،

– قسم النقل،

–  قسم المنشآت األساسية والتجهيزات،

–  قسم األمن،

–  قسم التخطيط وبرمجة المنافسات والتدريبات،

–  قسم العالقات مع اللجان الوطنية األولمبية واالتحاديات الرياضية الدولية،

–  قسم الوقاية والتغطية الطبية،

– قسم النظافة واألمن الغذائي ومكافحة تعاطي المنشطات،

–  قسم المالية والمحاسبة،

–  قسم الصفقات واللوجيستية،

–  قسم الرعاية والتمويل،

 –  قسم اإلشهار وترقية األلعاب،

–  قسم اإلعالم واالتصال،

– قسم الصحافة،

–  قسم التكوين والتطوع،

–  قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية.
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ــان  ــع اللج ــيق م ــة بالتنس ــج العملياتي ــذ البرام ــريفات بتنفي ــم التش ــف قس ــادة 9: يكل الم
ــريفية. ــج التش ــال البرام ــي مج ــة ف ــة المعني المتخصص

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة استقبال الوفود ومساعدتها ومرافقتها،

–  مصلحة المراسم وتسليم الميداليات واالستحقاقات.

المــادة 10: يكلــف قســم االعتمــادات بتنفيــذ البرامــج العملياتيــة بالتنســيق مــع اللجــان 
المتخصصــة المعنيــة فــي مجــال برامــج االعتمــادات.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة اعتماد األسرة المتوسطية والمدعوين واإلعالم،

–  مصلحة اعتماد مستخدمي اللجنة ومستخدمي الدعم.

المــادة 11: يكلــف قســم اإليــواء بتنفيــذ البرنامــج العملياتــي بالتنســيق مــع اللجــان 
المتخصصــة المعنيــة فــي مجــال برنامــج اإليــواء.

ويضم المصالح اآلتية :

– مصلحة القرية المتوسطية الرياضيون والرسميون والمرافقون،

–  مصلحة المتطوعين ومستخدمي الدعم،

–  مصلحة األسرة المتوسطية والرسميين التقنيين.

ــان  ــع اللج ــيق م ــي بالتنس ــج العمليات ــذ البرنام ــام بتنفي ــم اإلطع ــف قس ــادة 12: يكل الم
ــام. ــج اإلطع ــال برام ــي مج ــة ف ــة المعني المتخصص

ويضم المصالح اآلتية :

–  مصلحة إطعام القرية المتوسطية،

–  مصلحة المتطوعين والمساعدين بالمجان ومستخدمي الدعم،

–  مصلحة الوالئم والوجبات الخفيفة واإلطعام في المواقع الوجبات الجاهزة .

المــادة 13: يكلــف قســم النقــل بتســيير وتنقــل الوفــود الرياضيــة ونقــل األســرة 
التقنييــن. والرســميين  المتوســطية 

ويضم المصالح اآلتية :
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–  مصلحة نقل الوفود الرياضية،

–  مصلحــة برمجــة ومتابعــة النقــل الجــوي أصحــاب المقــام العالــي والرســميين التقنيين 
وأعضــاء اللجنــة الدوليــة لأللعاب المتوســطية،

–  مصلحة النقل اللوجيستي واالرتفاقات.

ــذ البرنامــج العملياتــي  المــادة 14: يكلــف قســم المنشــآت األساســية والتجهيــزات بتنفي
ــم األلعــاب. ــاد الضــروري لتنظي ــاكل القاعديــة والتجهيــزات والعت ــدان الهي فــي مي

 ويضم المصالح اآلتية :

–  مصلحة الهياكل القاعدية للتدريبات والمنافسات والهياكل المؤقتة،

–  مصلحة المصادقة والتجهيزات التقنية،

–  مصلحة تزيين المساحات والمواقع ومناطق المشجعين.

المــادة 15: يكلــف قســم األمــن بتنفيــذ البرامــج العملياتيــة بالتنســيق مــع اللجــان 
المتخصصــة المعنيــة فــي الميــدان األمنــي.

ويضم المصالح اآلتية :

–  مصلحة أمن المواقع المعتمدة،

–  مصلحة مرافقة وحماية الوفود والشخصيات،

–  مصلحة تنسيق النشاط األمني.

ــذ البرنامــج  ــات بتنفي ــط وبرمجــة المنافســات والتدريب ــف قســم التخطي المــادة 16: يكل
ــة  ــة الوطني ــات الرياضي ــف االتحادي ــع مختل ــيق م ــة بالتنس ــات الرياضي ــام للمنافس الع

ــة المختصــة. ــة الدولي ــات الرياضي والهيئ

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة التخطيط والبرمجة،

–  مصلحة المنافسات والتدريبات.

المــادة 17: يكلــف قســم العالقــات مع اللجــان الوطنيــة األولمبية واالتحاديــات الرياضية 
الدوليــة بتنفيــذ البرنامــج العــام للمنافســات الرياضيــة بالتنســيق مــع مختلــف االتحاديــات 

الرياضيــة الوطنيــة والهيئــات الرياضيــة الدوليــة المختصة.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :
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–  مصلحــة العالقــات مــع اللجــان الوطنيــة األولمبيــة واالتحاديــات الرياضيــة الدوليــة 
والكنفدراليــات المتوســطية،

–  مصلحة التجميع والمصادقة على النتائج.

المــادة 18: يكلــف قســم الوقايــة والتغطيــة الطبيــة بتنفيــذ البرامــج العملياتيــة فــي مجــال 
الوقايــة الصحيــة والتغطيــة الطبيــة بالتنســيق مــع اللجــان المتخصصــة المعنيــة.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة الوقاية الطبية،

–  مصلحة التغطية الطبية والتدخالت المتنقلة ووحدات الدعم الطبي.

المــادة 19: يكلــف قســم النظافــة واألمــن الغذائــي ومكافحــة تعاطــي المنشــطات بتنفيــذ 
ــع  ــيق م ــطات بالتنس ــة تعاطــي المنش ــة ومكافح ــال النظاف ــي مج ــة ف ــج العملياتي البرام

ــة. اللجــان المتخصصــة المعني

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة النظافة واألمن الغذائي،

–  مصلحة مكافحة تعاطي المنشطات.

المــادة 20: يكلــف قســم الماليــة والمحاســبة بتســيير المــوارد الماليــة والماديــة للجنــة، 
وتنفيــذ مختلــف النفقــات المرتبطــة بتنظيــم األلعــاب وســير اللجنــة.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة المحاسبة،

–  مصلحة متابعة العمليات المالية وتسيير الوكاالت بالعملة الوطنية واألجنبية.

ــات  ــات والصفق ــذ مختلــف النفق ــات واللوجيســتية بتنفي المــادة 21:  يكلــف قســم الصفق
المرتبطــة بتنظيــم األلعــاب وســير اللجنــة.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة الصفقات والعقود،

–  مصلحة الوسائل العامة والجرود.

المــادة 22: يكلــف قســم الرعايــة والتمويــل بتنفيــذ البرامــج العملياتيــة فــي مجــال 
الرعايــة والتمويــل باالتصــال مــع اللجــان المتخصصــة المعنيــة.
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ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة تسويق الحقوق المرتبطة باأللعاب،

–  مصلحة التجارة وحجز التذاكر.

المــادة 23 : يكلــف قســم اإلشــهار وترقيــة األلعــاب والتســويق بتنفيــذ البرامــج العملياتية 
فــي مجــال اإلشــهار وترقيــة األلعــاب والتســويق باالتصــال مــع اللجــان المتخصصــة 

المعنيــة.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة اإلشهار،

–  مصلحة ترقية األلعاب والتسويق.

المــادة 24: يكلــف قســم اإلعــالم واالتصــال بتنفيــذ برامــج اإلعــالم واالتصــال وإنجــاز 
وســائط االتصــال بالتنســيق مــع اللجــان المتخصصــة المعنيــة.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة اإلعالم،

–  مصلحة االتصال وإنجاز وتسيير موقع الويب.

ــائط  ــاز وس ــة إنج ــالم ومتابع ــج اإلع ــذ برنام ــة بتنفي ــم الصحاف ــف قس ــادة 25: يكل الم
ــة. ــة المعني ــان المتخصص ــع اللج ــيق م ــالم بالتنس اإلع

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة اإلعالم والعالقات مع وسائل اإلعالم،

–  مصلحة تسيير مراكز الصحافة.

المــادة 26: يكلــف قســم التكويــن والتطــوع بتنفيــذ البرامــج فــي مجــال التكويــن والتطوع 
باالتصــال مــع الهياكل واللجــان المتخصصــة المعنية.

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة تكوين وتسيير المتطوعين والمساعدين بالمجان،

–  مصلحة التحسيس وترقية عمل المواطنة.

المــادة 27: يكلــف قســم مراســم افتتــاح واختتــام وتنشــيط النشــاطات الثقافيــة والســياحية 
ــاح  ــم افتت ــم مراس ــال تنظي ــي مج ــة ف ــج العملياتي ــذ البرام ــة بتنفي ــات التقليدي والصناع
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ــة. ــام األلعــاب والتنشــيط الثقافــي والســياحي والصناعــات التقليدي واختت

ويضم المصلحتين اآلتيتين :

–  مصلحة مراسم افتتاح واختتام األلعاب،

–  مصلحة النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية.

المــادة 28: يحــدد رئيــس اللجنــة تخصصــات وشــروط توظيــف رؤســاء األقســام 
ورؤســاء المصالــح والمكلفيــن بالدراســات والمتابعــة وكل مســتخدمي الدعــم اآلخريــن 

ــر العــام لأللعــاب. ــراح المدي ــى اقت ــاء عل بن

الفرع 3
األمانة العامة

المادة 29 : تضم األمانة العامة، تحت سلطة األمين العام، ما يأتي :

–  مكتب التنظيم العام،

–  مكتب المهمات اإلدارية وتسيير المستخدمين،

–  مكتــب التســيير اللوجيســتي والتنظيــم والتحضيــر المــادي والتقنــي الجتماعــات 
ــة. اللجن

المــادة 30: يجــب أن يســجل كل البريــد “الــوارد” و”الصــادر” لمختلــف هيــاكل 
وهيئــات اللجنــة، علــى مســتوى األمانــة العامــة.

المــادة 31: تؤشــر المراســالت الموجهــة للهيئــات الخارجيــة وجوبــا، حســب الحالــة، 
مــن طــرف رئيــس اللجنــة أو المديــر العــام لأللعــاب، طبقــا لألحــكام التشــريعية 

ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف ــول به ــة المعم والتنظيمي

الفصل الثاني
 اللجان المتخصصة

المادة 32: تضم اللجنة، تحت سلطة الرئيس، اللجان المتخصصة اآلتية :

– لجنة التشريفات واالعتمادات،

– لجنة اإليواء واإلطعام،

– لجنة النقل،

– لجنة المنشآت األساسية والتجهيزات،

– لجنة األمن،
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– لجنة التنظيم الرياضي،

 – لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،

– لجنة اإلدارة والمالية،

– لجنة الرعاية والتمويل والتسويق واإلشهار،

– لجنة الصحافة واإلعالم واالتصال،

– لجنة التكوين والتطوع،

– لجنة مراسم االفتتاح واالختتام وتنشيط األنشطة الثقافية.

المادة 33: تكلف لجنة التشريفات واالعتمادات، على الخصوص، بما يأتي :

–  تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،

–  تعييــن المرافقيــن والمرشــدين وأعــوان الضيافــة الذيــن يؤطــرون الضيــوف والوفــود 
باالتصــال مــع اللجــان المتخصصــة المعنيــة،

–  إعــداد قوائــم الضيــوف والقوائــم التشــريفية وتصميــم نظــام إقامــة الضيــوف خــالل 
الحفــالت الرســمية والمنافســات والتنقــالت وكل العمليــات التشــريفية األخــرى،

–  تنظيم الحفالت التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات واالستحقاقات األخرى،

–  تنظيم التنقالت ما بين المدن والتنقالت الدولية للضيوف والوفود،

–  متابعة إنجاز الميداليات والشهادات واالستحقاقات وتسييرها،

–  المساهمة في تنظيم مراسم افتتاح واختتام األلعاب باالتصال مع اللجنة المعنية،

–  تحديد كيفيات االلتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها.

المادة 34: تكلف لجنة اإليواء واإلطعام على الخصوص، بما يأتي :

–  تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين،

–  تحديــد مواقــع وهيــاكل اإليــواء واإلطعــام وكــذا المشــاركة والقيــام بإجــراءات الحجز 
ــة بها، المتعلق

ــة  ــات المتعلق ــة بالخدم ــات الخاص ــروط واالتفاقي ــر الش ــداد دفات ــي إع ــاهمة ف –  المس
ــاب، ــار األلع ــي إط ــام ف ــواء واإلطع باإلي

ــن  ــن والمنظمي ــاركين والمدعوي ــن المش ــغل وتعيي ــات ش ــاريع ومخطط ــداد مش –  إع
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ــة، ــان المعني ــع اللج ــاون م ــواء بالتع ــع اإلي حســب موق

–  السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية واإليواء.

المادة 35:  تكلف لجنة النقل على الخصوص، بما يأتي :

–  تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وبين المدن،

الخفيفــة  الجماعــي والســيارات  النقــل   ( الخاصــة بوســائل  – تحديــد االحتياجــات 
الخيــول(، العتــاد والتجهيــزات ونقــل  لنقــل  والشــاحنات 

–  إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،

–  تنظيــم نقــل أمتعــة وعتــاد الوفــود علــى مســتوى المطــار ومواقــع اإليــواء والمواقــع 
الرياضيــة.

المادة 36:  تكلف لجنة المنشآت والتجهيزات على الخصوص، بما يأتي:

ــا اســتقبال تظاهــرات  ــي بإمكانه ــزات الت ــة المنشــآت األساســية والتجهي ــن حال –  تعيي
ــة، ــاكل المعني األلعــاب باالتصــال مــع الهي

ــة  ــات المتعلق ــة بالخدم ــات الخاص ــروط واالتفاقي ــر الش ــداد دفات ــي إع ــاهمة ف –  المس
ــاد، ــزات والعت ــاء التجهي باقتن

–  متابعــة تســيير التجهيــزات والعتــاد المتعلــق بالتنظيــم التقنــي لأللعــاب طبقــا 
لإلجــراءات التنظيميــة الســارية المفعــول، وكــذا متابعــة كل العمليــات المتعلقــة بتفكيكهــا 

واســترجاعها،

–  تنظيــم حمــالت تهيئــة المســاحات الخضــراء داخــل وخــارج مواقــع التدريبــات 
والمنافســات واإليــواء علــى مســتوى كل البلديــات والمــدن المعنيــة باأللعــاب،

–  إعــداد ومســك جــرد التجهيــزات والعتــاد الــذي تــم اقتنــاؤه بعنــوان التنظيــم التقنــي 
لأللعــاب بالتنســيق مــع الهيــاكل واللجــان المتخصصــة المعنيــة.

المادة 37 :  تكلف لجنة األمن على الخصوص، بما يأتي :

ــا  ــاب وأثناءه ــل األلع ــن قب ــة واألم ــال الوقاي ــي مج ــي ف ــج العمليات ــد البرنام –  تحدي
وبعدهــا وتطبيقهــا،

–  توفيــر شــروط األمــن للمنظميــن والمشــاركين والمتفرجيــن داخل المنشــآت الرياضية 
وفــي أماكــن اإليــواء واإلطعــام والتنشــيط والترفيه، وخــالل التنقالت،

 – وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم اعتماده،
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الوفــود والمدعويــن والصحافييــن  التصديــق علــى مقاييــس وكيفيــات اعتمــاد    –
والمنظميــن وغيرهــم مــن الشــركاء قصــد إنجــاز الشــارات الرســمية ومتابعــة اســتعمالها 

ــة، ــان المتخصصــة المعني ــع اللج ــا باالتصــال م ومراقبته

–  حماية وأمن الوفود والحّكام والمدعويين والشخصيات المرموقة جدا،

ــدين،  ــتوى المرش ــين مس ــن وتحس ــج التكوي ــداد برنام ــم وإع ــي تصمي ــاهمة ف –  المس
ــوع. ــن والتط ــة التكوي ــع لجن ــاون م ــن بالتع ــة والمرافقي ــوان الضياف وأع

المادة 38: تكلف لجنة التنظيم الرياضي، على الخصوص، بما يأتي :

–  المصادقــة علــى الهيــاكل القاعديــة الرياضيــة وكــذا التجهيــزات والعتــاد الرياضــي 
الضرورييــن مــن أجــل الســير الحســن للمنافســات المبرمجــة فــي إطــار األلعــاب طبقــا 

للمقاييــس واألنظمــة الدوليــة الســارية المفعــول،

–  إعــداد البرنامــج العــام للمنافســات والتدريبــات والمســابقات وتعييــن األماكــن 
إجرائهــا، ومواقيــت 

ــة  ــى أنظم ــتناد إل ــابقات باالس ــات والمس ــاص بالمنافس ــحب الخ ــالت الس ــم حف – تنظي
وخصوصيــات كل اختصــاص رياضــي، مــع الحــرص علــى دعــوة ومشــاركة ممثلــي 
ــة  ــة الدولي ــات الرياضي ــادات المتوســطية واالتحادي ــي االتح ــاركة ومندوب ــدول المش ال

ــة. ــة المعني ــات الرياضي والكنفدرالي

المــادة 39: تكلــف لجنــة الصحــة والنظافــة ومكافحــة تعاطــي المنشــطات، علــى 
الخصــوص، بمــا يأتــي :

–  تحديــد مخططــات وبرامــج الوقايــة ومتابعــة ومراقبــة تعاطــي المنشــطات وشــروط 
النظافــة علــى مســتوى المنشــآت الرياضيــة ومواقــع اإليــواء واإلطعــام أثنــاء األلعــاب 

وتطبيقهــا،

ــة باالتصــال مــع  ــة مقبول ــس غذائي ــا لمقايي ــات وفق ــر الوجب ــة تحضي ــد ومتابع –  تحدي
ــة، ــان المتخصصــة المعني اللج

ــواء  ــع اإلي ــي مواق ــة ف ــات طبي ــة للمشــاركين ووضــع ملحق ــة الصحي ــم التغطي –  تنظي
ــي كل األنشــطة األخــرى المبرمجــة، ــب والمنافســات وف والتدري

ــة  ــاص لمراقب ــام خ ــع نظ ــة لوض ــة الضروري ــات الصحي ــروط والكيفي ــد الش –  تحدي
ــح  ــع المصال ــال م ــي باالتص ــراب الوطن ــى الت ــول إل ــول الخي ــية لدخ ــز الفروس مراك

البيطريــة المختصــة،

–  إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره،
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ــات  ــرف الهيئ ــن ط ــطات م ــي المنش ــة تعاط ــات مراقب ــة عملي ــم ومتابع ــم تنظي –  دع
ــة، ــة المختص الدولي

–  إعــداد برنامــج وقايــة وتحســيس الرياضييــن والمســيّرين والمتطوعيــن ضــد تعاطــي 
المــواد المنشــطة واألمــراض المتنقلــة جنســيا.

ــة،  ــاكل واللجــان المعني ــع الهي ــة باالتصــال م ــة اإلدارة والمالي ــف لجن ــادة 40: تكل الم
ــي : ــى الخصــوص، بمــا يأت عل

–  إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بتنظيم اللجنة وتسييرها،

–  متابعــة تســيير وتنفيــذ عمليــات االلتــزام واألمــر بالصــرف واألمــر بالتحويــل لنفقــات 
اللجنــة فــي ظــل احتــرام القوانيــن واألنظمــة الســارية المفعــول،

–  إعــداد دفاتــر الشــروط والعقــود واالتفاقيــات والتفــاوض حــول كل صفقــة واتفاقيــة 
خاضعــة الختصــاص اللجنــة،

–  متابعة تسيير الوكاالت المالية للجنة،

–  متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجستية للجنة،

–  متابعة تطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،

–  متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية،

ــات  ــل والهب ــرادات الناتجــة عــن التموي ــع اإلي ــات دف ــذ إجــراءات وكيفي –  متابعــة تنفي
ــة األخــرى، وكل أنشــطة اللجن

ــة  ــى مســتوى كاف ــر عل ــع التذاك ــات إنجــاز وتســيير بي ــق كيفي ــي تطبي –  المشــاركة ف
ــا، ــم اعتماده ــي ت ــع والوحــدات الت المواق

–  إعداد جرد ممتلكات اللجنة،

–  التقديم الدوري للحالة المالية للجنة أمام المجلس التنفيذي للجنة.

المــادة 41: تكلــف لجنــة الرعايــة والتمويــل والتســويق واإلشــهار علــى الخصــوص، 
بمــا يأتــي :

–  تحديد البرنامج العملياتي وتنفيذه، السيما في مجال تسويق األلعاب،

ــدان االتصــال والتســويق الرياضــي  ــي مي –  البحــث عــن المؤسســات المتخصصــة ف
ــداول الســلع، ــل وت والتموي

ــع  ــود م ــات والعق ــاوض حــول االتفاقي ــر الشــروط والتف ــي إعــداد دفات –  المشــاركة ف
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المموليــن وهيــاكل اإلشــهار والصنــاع ومســتوردي المنتوجــات المشــتقة باالتصــال مــع 
المديريــة العامــة لأللعــاب ولجنــة اإلدارة والماليــة،

ــذة  ــاب )التعوي ــرف عــن األلع ــة االســتغالل اإلشــهاري لعناصــر التع ــم مراقب –  تنظي
ــتعمالها، ــة اس ــيد( وحماي ــات واألناش ــعار والملصق والش

–  متابعــة ومراقبــة التنفيــذ األمثــل لاللتزامات)عقــود/ اتفاقيــات( المتخــذة مــع مختلــف 
الشــركاء والهيئــات فــي ميــدان التســويق واإلشــهار.

–  تنســيق العمليــات مــع ممثــل الهيئــة الدوليــة المكلفــة بألعــاب البحــر األبيــض 
ــذ  ــة تنفي ــر حصيل ــاب وتحضي ــات المرتبطــة بتســويق األلع ــة العملي المتوســط، ومتابع

ــا. ــة به ــات المتعلق الخدم

المادة 42: تكلف لجنة الصحافة واإلعالم واالتصال، على الخصوص، بما يأتي :

–  إعــداد وتطبيــق مخطــط وبرامــج اإلعــالم واالتصــال ومتابعــة إنجــاز الدعائــم 
باالتصــال مــع اللجــان المعنيــة، الســيما تلــك المكلفــة بالتنظيــم الرياضــي.

–  التكوين واألنشطة الثقافية والعلمية والرعاية والتمويل واإلشهار،

– التنســيق مــع مجمــوع أجهــزة الصحافــة) المكتوبــة والناطقــة والمصــورة(  واإلعــالم 
الشــريك فــي األلعــاب،

–  تنســيق األعمــال مــع مســؤولي المركــز الدولــي للصحافــة والمســاهمة فــي التهيئــة، 
وكــذا فــي وضــع مراكــز ملحقــة علــى مســتوى مختلــف مواقــع المنافســات واإليــواء،

ــة  ــزة الصحاف ــع أجه ــات الشــراكة م ــر الشــروط واتفاقي ــداد دفات ــي إع –  المســاهمة ف
ــة، ــع اللجــان المعني ــاون م ــة بالتع ــة والدولي الوطني

ــة  ــي الخاص ــل االجتماع ــبكات التواص ــب وش ــع الوي ــيير موق ــاز وتس ــة إنج –  متابع
ــة، ــان المعني ــع اللج ــاون م ــاب بالتع باأللع

–  المســاهمة فــي تصميــم ومتابعــة إنجــاز فيلــم وكتــاب األلعــاب مــع اللجنــة المعنيــة، 
وكــذا المصالــح والهيئــات المتخصصــة المعنيــة،

–  متابعة جمع ومعالجة واستغالل كل الوثائق المتعلقة باأللعاب.

المادة 43: تكلف لجنة التكوين والتطوع على الخصوص، بما يأتي :

–  تحديد البرنامج في مجال التكوين والتطوع وتنفيذه،

–  تحديــد احتياجــات وتخصصــات المتطوعيــن والمســتخدمين المــراد تكوينهــم وتجديــد 
معلوماتهــم و/أو تحســين مســتواهم، الســيما مــن بيــن :
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* المتطوعيــن) المرشــدين والمضيفــات والمرافقيــن والمعلقيــن واألعــوان المكلفيــن 
بأخــذ العيّنــات ومراقبــة منــع تعاطــي المنشــطات(،

ــت  ــت واألنتران ــن باإلنترن ــن المكلفي ــن والتقنيي ــاب وأعــوان الرق ــن ) الكتّ * الدائمي
ــرري اللجــان. ( ــي ومق ــي اإلعــالم اآلل ــن ومختصــي الخــط ف والخطاطي

–  المشــاركة فــي مفاوضــات دفتــر الشــروط وإعالنــات المناقصــة بالنســبة للمشــاريع 
وكــذا االتفاقيــات مــع الشــركاء المعنييــن طبقــا لألحــكام التشــريعية والتنظيميــة الســارية 

المفعــول،

–  متابعة ومراقبة تنظيم وتحضير وإجراء األنشطة المذكورة،

ــكل  ــة ل ــة الموجه ــروح الرياضي ــات وال ــة، واألخالقي ــة التربي ــج ترقي ــد برنام –  تحدي
ــن، ــة الجامعيي ــن والطلب ــة الثانويي ــاركين والطلب المش

–  تحديــد آليــات تعبئــة المناصريــن والتدابيــر التحفيزيــة علــى ترقيــة الــروح الرياضيــة 
واألخالقيــات الرياضيــة وثقافــة الســالم والالعنــف مــن خــالل تنظيم حمالت ومســابقات 

متنوعة.

المــادة 44: تكلــف لجنــة مراســم االفتتــاح واالختتــام وتنشــيط األنشــطة الثقافيــة علــى 
الخصــوص، بمــا يأتــي :

–  متابعة تحضير وتنظيم مراسم افتتاح واختتام األلعاب،

–  تنظيم مراسم افتتاح واختتام األلعاب،

–  تحديــد وتطبيــق البرنامــج العملياتــي فيمــا يخــص األنشــطة الثقافيــة والســياحية 
والصناعــات التقليديــة،

–  تحديد محاور ومواضيع عمليات التنشيط أثناء األلعاب،

ــات  ــواء والمنافس ــع اإلي ــتوى مواق ــى مس ــي عل ــيط الثقاف ــم والتنش ــيق والتنظي –  التنس
ــة، ــاكل المعني ــم والهي ــة للدع ــان المحلي ــع اللج ــال م ــة، باالتص ــن العمومي واألماك

–  المشاركة في إعداد دفاتر الشروط واالتفاقيات والصفقات المتصلة بموضوعها،

ــي  ــاهمة ف ــأنها المس ــن ش ــي م ــات الت ــاكل والمؤسس ــات والهي ــد الهيئ ــث وتحدي –  بح
ــاله. ــورة أع ــم المذك ــم المراس تنظي

المــادة 45: يكلــف رؤســاء اللجــان المتخصصــة، كل فيمــا يخصــه، بالتنســيق والمتابعــة 
بيــن األقســام واللجــان.

المــادة 46: تجتمــع اللجــان المتخصصــة مــرة واحــدة، علــى األقــل، كل واحد وعشــرين 
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)21( يومــا، فــي دورة عاديــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن رؤســائها، ويمكــن أن تجتمــع 
كلمــا اقتضــت الحاجــة لذلــك فــي دورة غيــر عاديــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن رؤســائها 
أو مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي للجنــة أو مــن المديــر العــام لأللعــاب وفقــا لمقتضيــات 

مرحلــة التحضيــر.

المادة 47: تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

وفي حالة تساوي عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرّجحا.

المــادة 48: يوقـّـع الرئيــس وأميــن الجلســة قــرارات اللجــان الموافــق عليهــا مــن رئيــس 
ــن  ــه م ــر علي ــم ومؤّش ــي ســجل خــاص مرقّ ــي محاضــر وتحــرر ف ــدّون ف ــة. وت اللجن

طــرف رئيــس كل لجنــة.

المــادة 49: يمكــن تنظيــم اجتماعــات غيــر عاديــة تنســيقية تجمــع لجنتيــن أو عــدة لجــان 
متخصصــة بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس أو عــدة رؤســاء لجــان، وذلــك بعــد أخــذ رأي 

المديــر العــام لأللعــاب.

المــادة 50: تعــد اللجــان المتخصصــة وترســل إلــى رئيــس اللجنــة وإلــى المديــر العــام 
لأللعــاب، كل المحاضــر والتقاريــر الدوريــة الخاصــة بأنشــطتها.

ــي أجــل  ــاب ف ــام لأللع ــر الع ــة والمدي ــس اللجن ــى رئي ــي إل ــا النهائ وترســل تقريره
ــاب. ــام األلع ــد اختت ــة )4( أشــهر بع أقصــاه أربع

المادة 51: يجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :

–  التعبيــر عــن احتياجاتهــا إلــى الوســائل الضروريــة لتســيير وتطبيــق برنامــج عملهــا 
وتبليغهــا إلــى المديريــة العامــة لأللعــاب،

– التصديــق واالعتــراف بصفــة مشــتركة مــع مســؤول القســم المعنــي ”الخدمــة 
ــل  ــد التكف ــا قص ــزم به ــات الملت ــت النفق ــي تثب ــق الت ــر والوثائ ــى الفواتي ــؤداة”، عل الم

باحتياجاتهــا للتســيير وإنجــاز برنامــج عملهــا،

– البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها.

المــادة52:  يشــارك رؤســاء األقســام و/أو رؤســاء المصالــح المعنيــة فــي أشــغال اللجان 
المتخصصــة بصــوت استشــاري بالنســبة للمســائل التــي تخصهم.

المــادة 53: يمكــن أن تنظــم اللجــان المتخصصــة فــي لجــان فرعيــة فــي حــدود لجنتيــن 
)2( فرعيتيــن إلــى خمــس )5( لجــان فرعيــة.

المــادة 54: تضمــن األمانــة التقنيــة لــكل لجنــة متخصصــة مــن طــرف مصالــح األقســام 
لمعنية. ا
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المادة 55: تعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المــادة 56: تحــدد تشــكيلة وقائمــة رؤســاء وأعضــاء اللجــان المتخصصــة فــي الملحــق 
المرفــق بأصــل هــذا القــرار.

الفصل الثالث
اللجان المحلية للدعم

المــادة 57: تكلــف اللجــان المحليــة لدعــم تنظيــم األلعــاب المحدثــة علــى مســتوى واليــة 
ــة مجمــوع الوســائل اللوجيســتية والبشــرية  ــأن تضــع تحــت تصــرف اللجن وهــران، ب
الضروريــة لتحضيــر وتســيير التظاهــرات الموكلــة لهــا علــى الخصــوص، فــي مجــال :

–  تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات،

–  تهيئة وتجميل وتزيين األرضية والمحيط واإلشارة للمواقع التي تم اعتمادها،

–  الصحة والنظافة والتغطية الطبية،

–  حماية وأمن المشاركين والمواقع واألمالك،

–  دعم التنظيم الرياضي،

–  التنشيط الثقافي والترفيه واألنشطة السياحية والصناعات التقليدية،

–  االستقبال والتشريفات،

–  اإلعالم واالتصال والدعائم التعليمية.

ويمكن إنشاء لجان محلية للدعم من طرف والة الواليات المعنية باأللعاب.

المــادة 58: تتشــكل اللجــان المحليــة للدعــم الموضوعــة تحــت تصــرف الــوالة المعنييــن 
كمــا يأتــي :

–  مدير الشباب والرياضة،

–  ممثلو المصالح المعنية للقطاعات المحلية،

–  رئيس المجلس الشعبي البلدي، موطن األلعاب.

ــي  ــاعدها ف ــه أن يس ــخص يمكن ــكل ش ــتعين ب ــم أن تس ــة للدع ــان المحلي ــن اللج    يمك
ــه. ــرا لكفاءات ــغالها نظ أش
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الفصل الرابع
أحكام مشتركة

ــا  ــا طبق ــة مهامه ــة للجن ــان المتخصص ــات واللج ــاكل والهيئ ــارس الهي ــادة 59: تم الم
ألحــكام المرســوم التنفيــذي رقــم17-75 المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 
الموافــق 9 فبرايــر ســنة2017  والمذكــور أعــاله، وكــذا أحــكام هــذا القــرار دون 
المســاس بالصالحيــات والمهــام واالختصاصــات المخولــة للمصالــح المتخصصــة 

ــه. ــول ب ــم المعم ــا للتنظي ــة طبق ــات المعني ــات والمؤسس ــات والهيئ والقطاع

المــادة 60: الحضــور المتواصــل والمشــاركة الفعليــة لألعضــاء واألجهــزة والهيــاكل 
واللجــان المتخصصــة للجنــة األلعــاب فــي األشــغال، إجبــاري.

يؤدي الغياب غير المبرر الجتماعين )2( إلى فقدان صفة العضو تلقائيا.

وفي حالة فقدان صفة العضو، يتم استخالفه وفق األشكال نفسها.

ــة للدعــم،  ــاكل واألجهــزة واللجــان المتخصصــة واللجــان المحلي المــادة 61: تعــد الهي
تقاريــر دوريــة حــول أنشــطتها، وترســلها إلــى رئيــس اللجنــة والمديــر العــام لأللعــاب.

ــان المتخصصــة محــل  ــزة واللج ــاكل واألجه ــال الهي ــق وأعم ــون وثائ ــادة 62: تك الم
ــة. ــة للجن ــي النشــرة اإلعالمي نشــر ف

ويتم حفظها وأرشفتها طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الجزائريّــة  للجمهوريّــة  الرســميّة  الجريــدة  فــي  القــرار  هــذا  ينشــر   :63 المــادة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

ــع الثانــي عــام 1441 الموافــق  18 ديســمبر  ســنة  ــر فــي 21 ربي حــّرر بالجزائ
 . 2019

رؤوف برناوي
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3-5 -  قــرار  مــؤّرخ  فــي  20 شــعبان  عــام 1441  الموافــق 14 أبريــل ســنة 2020، 
يحــدد  تشــكيلة  وســير  المكتــب  الــوزاري  لألمــن الداخلــي فــي المؤسســة علــى 

مســتوى وزارة الشــباب والرياضة.

- - - -

إّن وزير الشباب والرياضة،

ــام  ــى ع ــادى األول ــي 6 جم ــؤّرخ ف ــم 20-01 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – بمقتض
ــة، ــاء الحكوم ــن أعض ــن تعيي ــنة 2020 والمتضم ــي س ــق 2 جانف 1441 المواف

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  98-410 المــؤّرخ فــي 18 شــعبان عــام 1419 
الموافــق 7 ديســمبر ســنة 1998  والمتضمــن إنشــاء مكاتــب وزاريــة لألمــن الداخلــي 

فــي المؤسســة واختصاصاتهــا وتنظيمهــا، المعــّدل والمتّمــم،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16–84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
عــام 1437 الموافــق أّول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-85 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
ــي  ــة ف ــم اإلدارة المركزي ــن تنظي ــنة 2016 والمتضم ــارس س ــق أّول م 1437 المواف

ــة، ــباب والرياض وزارة الش

– وبمقتضــى القــرار المــؤّرخ فــي 14 شــّوال عــام  1422 الموافــق 29 ديســمبر ســنة 
ــى  ــة عل ــي المؤسس ــي ف ــن الداخل ــوزاري لألم ــب ال ــكيلة المكت ــدد تش ــذي يح 2001 ال

ــيره، ــباب والرياضــة وس مســتوى وزارة الش

– وبعــد االطــالع علــى رأي وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة والتهيئــة العمرانيــة 
المــؤّرخ فــي 21 أبريــل ســنة  2020،

يقّرر ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 6 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 410-98 
المــؤّرخ فــي 18 شــعبان عــام 1419 الموافــق 7 ديســمبر ســنة 1998 والمذكــور أعاله، 
يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد تشــكيلة وســير المكتــب الــوزاري لألمــن الداخلــي فــي 

المؤسســة، علــى مســتوى وزارة الشــباب والرياضــة.

المــادة 2: يضــم المكتــب الــوزاري الــذي يرأســه مكلــف بالدراســات والتلخيــص، ثالثــة 
)3( رؤســاء دراســات وثالثــة )3( مكلفيــن بالدراســات.

المــادة 3 : يســاعد رؤســاء الدراســات والمكلفــون بالدراســات مســؤول المكتــب 
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الــوزاري فــي التكفــل بجميــع المســائل المرتبطــة بالصالحيــات المنصــوص عليهــا فــي 
ــق 7  ــام 1419 المواف ــعبان ع ــي 18 ش ــؤّرخ ف ــم98-410 الم ــذي رق ــوم التنفي المرس

ــاله. ــور أع ــنة 1998 والمذك ــمبر س ديس

ــه، باالتصــال  ــام المســندة إلي ــام بالمه ــوزاري، قصــد القي ــب ال ــى المكت المــادة 4: يتولّ
مــع جميــع الهيــاكل التنظيميــة لألمــن الداخلــي فــي المؤسســة التابعــة لــوزارة الشــباب 
والرياضــة أو المؤسســات التابعــة لوصايتهــا، اتخــاذ جميــع التدابيــر الراميــة إلــى ترقيــة 
األمــن الداخلــي فــي المؤسســة وتدعيمــه وتطويــر الجوانــب المرتبطــة بحمايــة األمــالك 

العموميــة وكــذا أمــن األشــخاص فيهــا.

ــق  29  ــام  1422 المواف ــّوال ع ــي 14 ش ــؤّرخ ف ــرار الم ــكام الق ــى أح ــادة 5: تلغ الم
ديســمبر ســنة 2001 الــذي يحــدد تشــكيلة المكتــب الــوزاري لألمــن الداخلــي فــي 

المؤسســة علــى مســتوى وزارة الشــباب والرياضــة وســيره.

المــادة 6: ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيّة 
. لّشعبيّة ا

 حّرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020. 

سيد علي خالدي
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